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ПЕШГУФТОР 

Дар замони муосир фарҳанг ва нерӯи фарҳангӣ ба ҳайси 

афзалиятҳои миллии аксарияти халқу кишварҳои олам 

пазируфта шуда, меъёрҳои муҳими сатҳи пешрафти ҷомеаи 

имрӯза – рушди фарҳанг, устураҳои таъмини раванди ҳифзи 

мероси фарҳанги миллӣ ва умумибашарӣ, мавҷудияти 

имкониятҳои мусоид барои баёни ақоиди маънавӣ – эҷодии 

шахс эътироф гардидаанд. 

Бо шарофати соҳибистиқлолии худ Тоҷикистон аз пайи 

эҳё ва ҳифзу нигаҳдории шаклҳои гуногуни мероси миллӣ 

буда, дар заминаи сиёсати фарҳангпарварона дар ҳамаи 

шохаҳои давлатдорӣ асолати миллӣ барқарор карда шуд, ки 

анъанаҳои чандинҳазорсола дорад ва яке аз нишонаҳои 

ҳуввияти миллӣ ҳамин аст. 

Дар ин замина, фарҳанги мусиқии тоҷикон заминаҳои 

хеле ғанӣ дошта, бо анъана, таърихи қадима, олами зебои 

созҳои мусиқӣ, гуногунрангӣ ва хусусиятхои хоси худ шуҳрат 

ёфта, дар пешрафти фарҳанги мусиқии ҷаҳонӣ саҳми 

назаррас дорад. Мардуми тоҷик то имрӯз мероси 

пурғановати миллиро ҳифз намуда, барои рушди 

минбаъдаи он тамоми имконоти эҷодии худро истифода 

бурда истодааст. 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати рушду нумуъ ва 

пешбурди фарҳанги миллӣ, шинос намудани ҷаҳониён бо 

дастовардҳои фарҳангии халқи тоҷик, инкишофи санъати 

анъанавии миллӣ, санъати касбӣ, равияҳои ҳунармандӣ, 

инкишофи бонизоми соҳаи фарҳанг ва махсусан масъалаҳои 

боло бурдани фарҳанги ҷомеа, эҳтиром ба арзишҳои 

милливу фарҳангӣ, эҳёи анъанаву ҳунарҳои мардумӣ, 

тарбияи кадрҳои соҳа таваҷҷуҳи хос зоҳир менамояд, ки он 

ифодагари иқдомоти муассири Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон баҳри ҳифзи мероси фарҳангии халқи тоҷик ва 

таҳвили он ба наслҳои оянда мебошад. 
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Дар ин раванд талабот нисбат ба сатҳи маънавиёти 

инсон, тарбия ва ташаккули насли наврасе, ки вазифаҳои 

азими бунёди ҷомеаи навро ба зимма хоҳад гирифт, ба 

маротиб меафзояд. Тибқи он бояд мазмуну мундариҷаи 

фарҳанг ба беҳдошти симои маънавии инсон таъсири амиқ 

гузошта, тафаккур, заковати фитрӣ, шуури маънавӣ, майлу 

рағбати зебописандӣ ва ҳунари эҷодгарии ӯро ба таҳрик 

оварад.  

Меҳвари асосии фарҳанги асил ва тарбиятгари ҷомеаро 

пеш аз ҳама истеъдод ва касбиятнокӣ  барин омилҳои 

зарурӣ  ташкил медиҳад. Қобили зикри хос аст, ки ҷомеа ва 

насли имрўза санъати асилу касбиро пазиро мебошад, чунки 

маҳз санъати волою асил бавуҷудорандаи завқи бадеии 

бинанда ва эътиқоди мардум ба ин бахши муҳими 

давлатдорӣ  арзёбӣ  мешавад. 

Сиёсати фарҳангӣ  – ин самти асосии идеологии ҳар як 

кишвари мутараққӣ  ба шумор рафта, барои ташаккули 

тамоюлоти асосии арзишҳои ҷомеа, тарбия ва такомули 

шахсияти  созандаву бунёдкор шароити мусоид фароҳам 

меорад.  

Муносибати нав нисбат ба дарки моҳияти фарҳанг 

зарурати ташаккули муҳити нави иҷтимоӣ -фарҳангиро 

тақозо менамояд, ки тавассути он дар ҷомеа муносибат ба 

фаъолияти эҷодӣ  ҳамчун омили асосии пешрафти шахс ва 

давлат тағйир меёбад. Дар чунин шароит таҳаввуллоти 

куллии муҳити анъанавии фарҳангӣ  фаро расида,  кордонӣ  

ва рақобатпазирӣ  мақоми аввалиндраҷа пайдо мекунанд. 

Дар ҳар ҷомеаи муосири тамаддуни башарият фарҳанг асоси 

ҳастии миллат ва рукни муҳими ташаккули дунёи маънавӣ 

эътироф гардида, ба ҳаёту фаъолияти тамоми табақаҳои 

иҷтимоӣ, оини давлатдорӣ, рушду такомули эҷодиёти халқ 

таъсири амиқ мерасонад. 
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Суханони Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ, Пешвои 

миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон «Фарҳанг ҷавҳари ҳастӣ ва пояи миллат 

аст» тасдиқи он аст, ки дар давраи ҷаҳонишавӣ ҳар як халқу 

миллат танҳо тавассути дастовардҳои фарҳангии хеш 

метавонад соҳиби обрӯю нуфуз ва дастгирии ҷомеаи 

мутамаддин гардад. 

 

МАРҲИЛАҲОИ ТАШАККУЛ  

ВА ТАКОМУЛИ СОЗҲОИ МУСИҚӢ 

 

Шинохти ҳар як миллат ба расму оин ва фарҳангаш 

вобаста буда, дар ин замина санъати мусиқӣ ва созҳои миллӣ 

яке аз унсурҳои асосии шинохти фарҳанги миллӣ мебошанд. 

Санъати мусиқӣ дар маҷмӯи фаҳмишҳои олию илмии 

башар ҳамчун ифодакунандаи бофарҳангии миллат шинохта 

шуда, хусусиятҳо, ҳолату ҳиссиёти тахаюлии лирикӣ ва 

фоҷиавӣ, дарки зебоӣ, рукнҳои меҳанпарастиро инъикос 

намуда, мазмунан онро ҷилои тоза мебахшад. Тавре мегӯянд 

«мусиқӣ зар, ҷавшан ва нигаҳдори ҳама гуна ҳунарҳои 

нафиса ба шумор меравад».  

Дар тӯли таърих мусиқӣ ҷузъи ҷудонашавандаи ҳисси 

лаёқатмандии одам ҳисобида шуда, рушди он, роҳи аз худ 

намудани шунавоии мусиқӣ дар раванди дигаргуниҳои 

фарҳангӣ сатҳи фундаменталии таърихи мусиқиро ташкил 

медиҳад. 

Арзиши мусиқӣ дар шароити кунунӣ аз шаклҳои 

муқаррарӣ ва наздикӣ ба меъёрҳои намунавӣ вобаста 

мебошад. Ташаккули забони мусиқии мустақил ва самтҳои 

махсуси паҳншавии мусиқӣ, ки на ба тарзи зист, на ба 

маросимҳо ва на ба ибодат баробарвазн буд, ба фаҳмиши 

мақсади нав – таҷассуми ақидаи фардии муаллифӣ оварда 

расонд. 
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Вобаста ба санъати мусиқӣ чунин ақида аст, ки он аз 

ҳама муассиртар дар байни дигар санъатҳо буда, дар ин 

замина ба илми мусиқишиносӣ назарияи мусиқӣ, таърихи 

мусиқӣ, сотсиологияи мусиқӣ, фалсафаи мусиқӣ, эстетикаи 

мусиқӣ, этнографияи мусиқӣ, нақди мусиқӣ, илми садои 

мусиқӣ, психологияи мусиқӣ, матни мусиқӣ, фолклори 

мусиқӣ ворид мешаванд. 

Хусусияти мусиқӣ ҳамчун як арзиши зебоипарастӣ дар 

таносуби мақсадҳои эҷодиёти бадеӣ ва санъати амалӣ 

кушода мешавад. Ташаккули аввалин жанрҳо пайванд бо 

вазифаҳои санъати амалии мусиқӣ мебошад, ки қонунан 

истифодаи воситаҳои баёнро дар мадди назар мегирад. 

Ҷанбаи махсуси хусусиятҳои санъати мусиқӣ – мутаносибии 

табиати он ва ягонагии ақидавӣ-бадеӣ аст. 

Созҳои мусиқӣ яке аз дастовардҳои тамаддуни инсонӣ ба 

ҳисоб рафта, сатҳи рушди фарҳанги ҳар як миллатро 

инъикос менамоянд. Халқи тоҷик аз қадим ба мусиқӣ 

дилбастагии хоса дошта, дар санъати эҷодию иҷроии 

мусиқӣ нодиракориҳои ҳунарӣ намуда, аз ҷумла, ҳамчун 

ихтироъкору созандаи умдатарин созҳои мусиқӣ дар 

густариши санъати навозандагӣ ва ҳунари созтарошӣ саҳми 

арзанда дорад. Аз ин рӯ, месазад, ки созҳои мусиқии 

тоҷикро ҳамчун як қисми зиндаи анъанаҳои миллӣ ва қисми 

фарҳанги маънавӣ ва моддии он маънидод намоем. 

Дар ин замина, омӯзиши анъанаҳои мусиқӣ дар 

шароити имрӯза бо шарофати Истиқлолияти давлатӣ барои 

илми мусиқӣ имкониятҳои хеле васеъ фароҳам оварда, бояд 

он ҳамчун қисми таркибии анъанаҳои мусиқӣ ва таърихи 

халқи тоҷик дар маркази диққати махсус қарор гирад. Барои 

муайян намудани умумият ва хусусиятҳои хоси ташаккулу 

рушди таърихи созҳои мусиқии тоҷик, пеш аз ҳама бояд 

инъикоси онро аз нигоҳи раванди бадеият омӯхт ва нақши 

онро дар ҳаёти маънавии халқи тоҷик аниқ намуд. 

Зимнан, зарурати омӯзиши созҳо барои васеъ намудани 
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ҷаҳонбинии насли наврас оид ба намудҳои ҳунарҳои бадеӣ, 

инкишофи эҷодиёт, ташаккули низоми омӯзиши созҳои 

миллӣ ҳамчун қисми таркибии фарҳанги ҳунарҳои бадеӣ, 

бедор намудани завқи мардум ба ҳунари навозандагӣ ва 

созтарошӣ, омӯзиши сохт, садобарорӣ, нигаҳдорӣ ва пеш аз 

ҳама тарбияи ҷавонон дар руҳияи эҳтиром ба ҳунарҳои 

мардумӣ, эҷодиёти халқ, таърихи пайдоиши созҳо ва дарки 

муҳимияти ин намуди ҳунар барои рушди фарҳанги миллӣ 

равона мегардад. 

Муссалам аст, ки таъсири мутақобилаи фарҳанги 

тамаддунҳо боиси ба вуҷуд омадани фарҳанги тамаддуни 

умумибашарӣ гардида, зимнан бисёр созҳои мусиқии 

халқҳо шабеҳи ҳаманд ва дар давоми таърихи такомули хеш, 

баъзе хусусиятҳои хоси миллатҳои гуногунро ба худ гирифта 

тағйир ёфтаанд. 

Ягон фарҳанги миллӣ мустақиман ё орӣ аз ҳама гуна 

таъсири беруна рушду нумуъ карда наметавонад. Барои ба 

вуҷуд омадани созҳо, ташаккулу такомули онҳо 

сарчашмаҳои муайяни дохиливу берунӣ мусоидат 

менамоянд. 

Агар аз рӯи қиёс таърихи созҳои мусиқии мардумии 

тоҷикро нисбат ба созҳои мусиқии дигар халқҳо таҳлил 

намоем, маълум мегардад, ки созҳои мусиқии халқи тоҷик 

назар ба созҳои мусиқии мардумони дигар қадимтар буда, 

дар мавридҳои ҷудогона ҳамчун заминаи пайдоиши як 

зумра созҳои мусиқии дигар мардумон гаштааст. Аз ҷумла, 

сози барбат яке аз созҳои маъмули аҳди Сосониён буда, бо 

гардиши айём ба моли мардуми турк ва араб мубаддал 

гашта, ҳамчун сози уд шинохта шудааст. Дар ин радиф 

метавон аз созҳои қонун, табли дурӯя, тор ва чандин дигар 

созҳо низ ном бурд, чунки аксаран устоҳои созтарош 

маҳсули эҷодашонро мутобиқи завқ ва дараҷаи маҳорати 

ҳунариашон ба субот расонида, имкониятҳои аз нигоҳи 

илмӣ коркард намудани онҳоро надоштанд. 
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Дар тӯли қарнҳо созҳои мусиқии зиёд офарида шуда, 

сохташон тағйир ёфтааст ва аксарашон аз байн рафтаанд. 

Барои паҳншавии созҳо, вобаста ба мавқеи ҷуғрофии 

давлатҳо, дар он давра сарҳадҳо монеа шуда 

наметавонистанд. Байни халқҳо, миллатҳо тӯли асрҳо 

робитаҳои зичи иқтисодӣ ва фарҳангӣ густариш меёфтанд 

ва беҳтарин дастовардҳои якдигарро қабул менамуданд. 

Инчунин, новобаста аз ҳам созҳое меофариданд, ки аз рӯи 

сохт, шакл ва садо бо ҳам монандие доштанд. Ин аст, ки 

бисёр аз созҳои миллатҳои дигар аз қабили созҳои торӣ-

камонӣ, торӣ-зарбӣ, торӣ-мизробӣ ва нафасӣ номҳои якхела 

доранд. Масалан сози най бо номҳои «най», «ней», ной» дар 

Осиёи Марказӣ, Эрон, Ҳиндустон, Қафқоз ва Молдова 

маъмул аст. Рубобҳои шаклан гуногун вале таҳти як номро 

дар Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Чин (вилояти Тсинсзян), Эрон 

(вилояти Сиистон), Покистон, Ҳиндустон (иёлоти Ҷаму ва 

Кашмир), Озорбойҷон ва Афғонистон вохӯрдан мумкин аст. 

Инчунин бандураи украинӣ ва пандурӣ, чонгурии гурҷӣ, 

намуди ягонаи созҳои русҳо, белорусҳо, украинҳо – гусли, 

сопилка, жалейка, волинка, дар арманиҳо ва озорбойҷонҳо 

соз, тор, камонча, зурна, дудук ва ғайра аз ҳамин қабиланд. 

Чунон, ки муҳаққиқи тоҷик А.Зубайдов дар рисолааш 

«Насими Абарафшон» оид ба таърихи таҳаввули созҳои 

мусиқии халқи тоҷик нигоштааст: «Дар замони давлатдории 

Сосониён барои гузаронидани базмҳои тоҷгузорӣ, 

нишастҳои шоҳона ва дигар маросимҳо созҳои мусиқии 

дорои садои маҳину форам аз қабили руд, даҳруд, вочик 

(сози мусиқии монанд ба рубоб, ки чор тор дошт), думбак, 

таблак, чағона, най, мӯҳра, даҳамдам, меҳрак ва ғайра 

истифода мешуданд. Дар майдони ҳарб ва ҳангоми набард 

созҳои мусиқии бӯқ (сози мусиқии монанд ба карнай, ки 

садои гӯшхарош доштааст), карнай, табли бузург, дуҳул, 

нақора, кӯс (литавр) ба кор бурда мешуданд. Абулқосим 

Фирдавсӣ дар асари безаволи худ «Шоҳнома» дар бораи 
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созҳои мусиқии замони Сосониён санҷ, ҳиндидарой, шалёқ, 

барбат ва ғайра маълумот додааст, ки аз аҳмият холӣ нест... 

Мутаассифона, бисёре аз ин созҳои мусиқии мардуми 

тоҷик ба монанди шоҳруд, қобуз, авлос, мусиқор, нафир ва 

ғайра то замони мо нарасидаанд. Аз 70 номгӯи созҳои 

мусиқӣ, ки дар маъхазҳои мусиқӣ ёдрас мешаванд, танҳо 20 

сози мусиқӣ то замони мо расидаанд. 

Созҳои мусиқии мардуми тоҷикро олим, мусиқидон ва 

муҳаққиқи барҷаста Виктор Михайлович Беляев ба ду гурӯҳи 

асосӣ тақсим намудааст: 

 – Созҳои мусиқии кӯҳистони тоҷик, ки аз ҷиҳати навъу 

намуд бисёр нестанд ва аз лиҳози сохт одӣ мебошанд: 

нафасӣ – тутак, қӯшнай (дунай); торӣ – ғижак, думбура, 

рубоби помирӣ. 

 – Созҳои мусиқии тоҷик, ки дар байни аҳолии водиҳо ва 

шаҳрҳо маълуманд: нафасӣ – дунай (қӯшнай), най, сурнай, 

карнай; торӣ – ғижак, дутор, танбӯр, рубоб, чанг; зарбӣ: 

дойра, қайроқ, нақора1. 

Созҳои мусиқии мардуми тоҷик дар айни замон аз рӯи 

хусусиятҳои иҷро, сохт ва тарзи садодиҳӣ ба гурӯҳҳои тории 

мизробӣ, тории камончадор, тории зарбӣ, нафасӣ ва зарбӣ 

ҷудо мешаванд: 

а) Ба созҳои торию мизробӣ: тор, танбӯр, рубоб, дутор, 

дуторча (думбура), дутори бас, соз, сетор мансубанд ва 

тавассути мизроб, захма ва ё нохун навохта мешаванд. 

б) Созҳои тории камончадор бо камонча навохта 

мешаванд, ки ғижак, қобуз, сато ба он мансубанд. 

в) Созҳои тории зарбӣ тавассути ба торҳо бо чӯбчаҳои 

махсус зарба задан навохта мешаванд, ки сози чанг ба ин 

гурўҳ дохил аст. Гарчанде, ки қонун тавассути бо нохунак 

                                                             
1Ад.: Беляев В.Очерки по истории музыки народов СССР, вып. 1. Музыкальная 

культура Киргизии, Казахстана, Туркмении, Таджикистана и Узбекистана. М., 

1962; Ладовые системы в музыке народов СССР // В. М. Беляев. [Сб. статей]. М.: 

Сов. композитор, 1990. 
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чанг задан ва лабчанг (чангқобуз) ба воситаи зарбаи ангушти 

ишорати дасти рост навохта мешаванд, лекин аз рӯи сохт ва 

тарзи садодиҳӣ ба ин гурӯҳ дохил мешаванд. 

г) Созҳои нафасӣ тавассути ба дохилашон бо фишор 

дамидани нафаси мутриб садо бароварда, бо ангуштони 

ҳарду даст навохта мешаванд (най, дунай, сурнай, нафир, 

тутак). Шайпур ва карнай низ ба ин гурӯҳ дохиланд, лекин 

дар навозиши онҳо ангуштон ширкат накарда, пастию 

баландии садо бо нафас идора карда мешавад. 

д) Созҳои зарбӣ тавозуни оҳангро идора намуда, бо 

воситаи зарби дастон, ангуштҳо ва чӯбчаҳои махсус навохта 

мешаванд. Ба созҳои зарбӣ даф, дойра, таблак, нақора, 

сафоил, чалаб, табира, табл дохиланд. Қайроқ ва қошуқ низ 

ба ин гурӯҳ мансубанд, лекин бо ба ҳам задани ҷуфти онҳо 

садо ҳосил мешавад»1. 

Аз рӯи тахминҳо аввалин созҳо ҳамчун як воситаи 

хабардиҳӣ вобаста ба фаъолияти меҳнатии одам ба ҳисоб 

мерафтанд. Табиист, ки созҳои мусиқӣ дар ибтидо хеле сода 

офарида шуда, бо мурури замон бо инкишофи шуури инсон 

ва баланд гаштани фарҳанги маънавӣ такмил ёфта, сохташон 

низ мурракаб мегашт ва ба шакли имрӯзааш то ба мо 

расида, созҳое, ки имрӯз танҳо вазифаи созҳои мусиқиро 

иҷро менамоянд, баъдан пайдо шуданд2. 

Ҳар як халқ худ офарандаи забон, фарҳанг ва мусиқии 

хеш аст. Пайдоиши созҳои мусиқӣ ва таҷдиду такмилёбии 

онҳо, раванди рушди ақлонӣ ва зебоипарастии инсоният 

буда, вобаста аз муносибатҳои мутақобилаи байни 

миллатҳо, онҳо аз фарҳанги як халқ ба фарҳанги халқи дигар 

гузаштаанд. 

Ақидае ҳаст, ки эҷодиёти касбии суннатӣ то даврони 

шӯравӣ ҳамчун санъати бидуни хат сурат мегирифт. Аммо 

                                                             
1 Зубайдов А. Насими амбарафшон. – Душанбе: Ирфон, 2012. – С.3-5 
2 Раҳимов И., Созҳои мусиқӣ. Энсиклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик. Ҷ.3, 

Душанбе, 2004 – С.131 
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дастхатҳо шаҳодат аз вуҷуд доштани адвор аз замонҳои пеш 

медиҳанд. Дар асрҳои 10-13 аллакай табулатура барои сабти 

мусиқӣ вуҷуд дошт. Дар охири асри 19 аз ҷониби Паҳлавон 

Ниёз Мирзобошӣ Комил табулатураи нав (барои танбӯр) 

пешниҳод карда шуд. Бояд қайд намуд, ки мусиқии 

мардумӣ ҳамчун мусиқии фолклорӣ (folkmusic – англисӣ) 

эҷодиёти халқ буда, асосан дар намуди шифоҳӣ аз насл ба 

насл меояд. Азбаски мусиқии мардумӣ дар ҳамаи 

форматсияҳои таърихӣ-ҷамъиятӣ (ҳам ба тариқи шифоҳӣ ва 

ҳам ба тариқи хаттӣ) вуҷуд дошт, онро на танҳо ҳамчун 

қисми таркибии эҷодиёти халқ, балки ҳамчун решаи 

санъати мусиқии касбӣ низ бояд баҳогузорӣ намуд. 

Рушди созҳои мусиқӣ аз рушди ҷамъият, фарҳанг, 

мусиқӣ, санъати иҷрокунандагӣ ва технологияи истеҳсолот 

вобастагӣ дорад. Аз ин рӯ, аксари созҳо вобаста ба 

хусусиятҳои хоси худ – сохт, шакл ва садо асрҳо ҳифз шуда, 

то замони мо расидаанд, қисми дигарашон такмил ёфтаанд, 

қисми савумӣ бошад, ба талаботи замони муосир ва 

имконияту талаботҳои иҷрокунандагӣ тоб наоварда, аз байн 

рафтаанд. Созҳои мусиқӣ робитаи зич ва пайвандии 

ногусастанӣ бо эҷодиёт ва санъати касбӣ доранд. Интихоб ва 

такмилдиҳии созҳои мусиқии касбӣ нисбат ба созҳои 

мусиқии суннатӣ, ки асрҳо дар ҳамон шакли аввала ё каме 

тағйирёфта мондаанд, возеҳтар аст. Дар ин замина, санъати 

созтарошии тоҷикро метавон ба ду марҳила ҷудо намуд. 

Марҳилаи аввал аз давраҳои қадим то ба нимаи аввали асри 

XX ва оғози марҳилаи дуюм аз вақте, ки таълиму тарбияи 

санъати мусиқии касбии тоҷик услуби умумиҷаҳонии 

аврупоиасосро қабул намуд.  

Тавре иброз намудем, аксари созҳои халқҳои гуногун 

умумият доранд. Тӯли садсолаҳо мукаммалгардонии созҳо 

идома меёфт. Дар сарчашмаҳои таърихӣ номҳои 

ихтироъкорон ва такмилдиҳандагони созҳо ба монанди 

Афлотун, Форобӣ, Ибни Сино, Урмавӣ, Абдулқодири 
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Мароғаӣ, Т. Бём, С. Эрар, А. Сакс ва дигарон сабт гаштаанд. 

Ҳамзамон, вобаста ба таърихи созҳои мусиқии халқи тоҷик 

маълумоти пурарзишро дар осори олимон М.Назаров, 

Н.Нурҷонов, И.Зарубин, Ф. Кароматов, М.С.Андереев, Х. 

Маҳмадамонов, Н. Ҳакимов ва дигарон метавон дарёфт. 

Ҳунари мусиқии суннатии касбии тоҷик ибтидои худро 

аз замони Сосониён мегирад ва имрӯз он роҳи таърихии 

кариб 1500-соларо тай намудааст. Унсурҳои асосии он доимо 

ба таври шифоҳӣ маъмул буданд. Василаи омӯзиши он ба 

тарзи шифоҳӣ (аз як насл ба насли дигар) асрору хусусияти 

ҳунариву илмӣ-эҷодиро расонидан буд. Дар маркази ин 

ҷараёни таълимӣ мактаби «устод-шогирд» ташаккул ёфт.  

Зимнан, солҳои охир тибқи талаботи ҷомеаи муосир 

баҳри худшиносии миллӣ ва ба миён омадани зарурати 

тарбияи инсони дорои тафаккури нав дар Тоҷикистон, дар 

амалияи мусиқӣ ва таълимоти махсуси касбиву иловагии 

бадеӣ таваҷҷӯҳ нисбат ба омӯзиши дақиқ, пажӯҳиш, 

методикаи тадрисӣ ва методологияи фаннии мусиқии 

классикиву касбӣ – суннатии тоҷик афзуда истодааст. Дар ин 

радиф, мактаби «Устод-шогирд» ҳамчун сарчашмаи 

амалкунандаи анъанаҳои касбӣ ба ҳисоб рафта, дар таълиму 

омӯзиши паҳлуҳои гуногуни санъати анъанавӣ истифода 

бурда мешавад. Дар фарҳанги мусиқии даҳсолаи асри XXI 

системаи суннатии таълимии устод-шогирд, ки дар 

ташаккули ҳунарҳои бадеӣ хеле нақши муҳим дорад, фаъол 

гардидааст. 

Тарзи таълими «устод-шогирд» системаи ҳунарҳои 

бадеии суннатии Шарқ буда, ба худ хусусиятҳои хосеро 

дорад, ки дар ҷодаи мусиқӣ ба ин мавзӯъ аз ҷониби 

муҳаққиқони муосири варзидаи мусиқии тоҷик Ф.Азизӣ, 

А.Низомов, Н.Ҳакимов ва А.Абдурашидов баҳри ҳифз, 

тадқиқу таҳлили ин шакли мероси фарҳангӣ корҳои зиёде 

ба сомон расонида шудаанд. Ҳамзамон, Академияи мақоми 

Тоҷикистон низ, ҳамчун таълимгоҳи амалию таҳқиқии олии 
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мусиқӣ дар раванди таълиму тарбияи ҳунармандони ҷавон 

бо усули нави омӯзишӣ, эҳёи анъанаҳои асили устодонаи 

мусиқии «Шашмақом» (устод – шогирд, силсилахонӣ, эҷоди 

мусиқии мақомӣ) саҳмгузор аст1. 

Анъанаҳои ҳунарҳои мардумии халқи тоҷик, ки ҳанӯз 

дар давраҳои қадим ташаккул ёфтаанд, ба ҳаёти иҷтимоӣ, 

расму оинҳои мардумӣ, тафаккури бадеӣ ва эҷодиёти халқ 

бевосита алоқаманд мебошад. Ин анъанаҳои қадима имрӯз 

низ дар ҷомеаи Тоҷикистон аҳамияти худро гум накардаанд.  

Олами созҳои мусиқии Тоҷикистон хеле рангин буда, 

ҳар як сози мусиқӣ сохт, намуд, садодиҳӣ ва хусусиятҳои ба 

худ хосро дорост. 

Созҳои мусиқӣ ҳамчун ифодагари эҳсосоти нозуку 

сеҳрангези инсон ба шумор мераванд. Чунки онҳо низ ба 

монанди дигар таҷассумкунандагони симои миллат, 

ҳунарҳои мардумӣ ва ғайра ба боигарии маънавии миллат 

шомил гардидаанд. 

Дар ин раванд фаъолияти ҳунармандӣ чун яке аз 

муҳимтарин шаклҳои эҷодиёти халқӣ оид ба офаридани 

ашёи бадеӣ дар асоси азхудкунии инфиродӣ ва 

дастаҷамъонаи инкишофдиҳии анъанаҳои меросии санъати 

халқӣ дар маҳали муайян, дар раванди меҳнати эҷодкоронаи 

дастии устоҳои ҳунарҳои бадеии халқӣ амалӣ гардонида 

мешаванд ва дар марҳилаи соҳибистиқлолии кишвар он 

густариши тоза пайдо намудааст. 

Пайванди ногусастании наслҳоро метавон дар ҳунари 

аксарият устоҳои созтароше дид, ки имрӯз фарзандон касби 

онҳоро идома медиҳанд. Дар ин росто, номбар намудани 

номи устоҳои созтарош, ки беҳтарин анъанаҳои 

ниёгонамонро ҳифз намуда, аксарашон ҳоло ҳам ин касбро 

идома медиҳанд ва шуҳрату обрӯи хосро соҳиб гаштаанд, аз 

қабили Қаландари Қурбон, Муборакқадами Ғуломнабӣ, 

                                                             
1 Таджикская музыка, Д., 2003; Донишномаи Шашмақом, Д., 2009. 
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Усто Маҳмуд, Усто Тоҳир Маҳмудов, Усто Абдураҳим 

Собиров, Усто Зикриё, Усто Кароматулло, Усто Тош, Усто 

Муҳаммад Холиқов, Усто Алибеков Агаалӣ Гаҷиалӣ-уғлӣ, 

Усто Абдураҳмон Муродов, Усто Усмон, Усто Хироҷиддин, 

Усто Набӣ, Усто Фахриддин, Усто Абдумутал, Усто Ғулом 

Қодир, Усто Ғулом, Усто Холдор, Усто Тӯхтамурод, Усто 

Муҳаммадсидиқ, Усто Козимҷон, Усто Маҳмадалӣ Холиқов, 

Усто Собир, Гурминҷ Завқибеков, Усто Давлат, Усто 

Худоназар, Усто Қаюм, Усто Муҳаммад Набӣ, Усто Ҳоҷиев 

Убайдулло, Усто Ширин Ҳоҷиев, Усто Азим Ҳоҷиев, Усто 

Алиҷон Комилов, Усто Раҳмонқул Акрамов, Усто 

Муродалӣ, Усто Гулаҳмад, Усто Омонбек, Усто Давлатбек, 

Усто Гулбек, Амнун ва Ёқуб Бободустовҳо, Усто Пасавин, 

Усто Давлатбек, Усто Хайрулло, Усто Зайниддин 

Наҷмиддинов, Усто Аламшо Маҳмадов, Усто Амробек 

Бегов, Усто Ризвоншоҳ Ҳимолшоев, Усто Шавқмаҳмад 

Пўлодов, Усто Абдулло Маҳмадшоев, Усто Қурбоншоҳ 

Мубалиев, Усто Озод Ошӯрмаҳмадов, Усто Наҷмон 

Салмонов, Усто Амрихудо Хуҷаев, Усто Муборакқадами 

Вахонӣ, Усто Носиралӣ Маҳрамов, Усто Муродмаҳмад 

Ғуломшоев, Усто Дона Зиёев, Усто Мирзошариф Нуров, 

Усто Сафаралӣ Давлатов,Усто Маҳмадсаид Зиёев, Усто 

Исмат Бораков, Усто Шамсулло Умаралиев, Усто Саидаброр 

Раҳматов, Усто Зокир Алибеков, Усто Амон Ёров, Усто 

Ҳайдаралӣ Зиёев, Усто Амонбек Ҳокимбеков, Усто Гулбек 

Холбеков, Усто Худойбердӣ Давлатов, Усто Гулаёз 

Сарфарозов, Усто Отаҷон Ваҳобов, Усто Исо Акрамов, Усто 

Соҳибназар Имомназаров, Хайрулло Савров, Усто 

Худоназар Андубеков, Усто Ҷонбоз Душанбиев, Усто 

Амрихудо Хуҷаев, Усто Раҳматшо Имоншоев, Усто 

Шакармаҳмад Хайримаҳмад, Усто Масайн Масайнов, Усто 

Нурмуҳаммад Саидов ва дигарон, як навъ арҷгузорӣ ба 

ҳунари онҳост. 

Касби созтарошӣ аслан касби авлодӣ аст ва он дар 
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доираи системаи «устод-шогирд» сурат мегирад. Масалан, 

чунин роиҷ буд, ки агар шогирд аз авлоди созтарош 

набошад, пас волидайни ӯ назди усто бо туҳфаҳо омада, аз ӯ 

хоҳиши фарзандашонро ба шогирдӣ қабул намудан 

менамуданд. Агар усто савғоро мегирифт, пас ин нишони 

ризоияти ӯ маҳсуб меёфт. Давраи омӯзишӣ 10-12 моҳро дар 

бар гирифта, сипас ба шогирд кори мустақилона супорида 

мешуд. Баъди муддате, устод дар назди ҷамъомадагон аз 

шогирдаш имтиҳон мегирифт. Дар ин рӯз волидайн ба ҳама 

зиёфат медоданд. Дар охир баъди гузаштани имтиҳон, устод 

ба шогирдаш дуои хайр медод1. 

Барои сози хубро офаридан нақши муҳимро масолеҳ ва 

тарзи коркарди он мебозад. Устоҳои созтарош аслан аз чӯби 

чанор, тут, чормағз, зардолу ва дигар дарахтони мевадор 

барои тайёр намудани соз васеъ истифода мебаранд. 

Коркарди чӯб ин як раванди хеле дуру дароз аст. Аввалан, 

дарахти на он қадар пир интихоб карда шуда, сипас он ба 

муддати хеле дароз дар дохили об нигоҳ дошта мешавад. Об 

бояд равон бошад, то ин ки бо фишори худ ба мағзи чӯб 

ворид гашта, тамоми ҳашарот, қисмҳои нолозим ва 

ширешро аз таркиби он шуста барад. Баъд аз он марҳилаи 

хушкондани чӯб шуруъ мегардад. Чӯбро рост монда хушк 

мекунанд, то боқимонда қисмҳои нолозим аз дохили он 

берун барояд. Ҳар он қадар, ки чӯб хушк шавад, сифаташ 

ҳамон қадар хуб мешавад. Барои ин кори дар назари аввал 

саҳлу осон аз 10 то 15 сол сарф мешавад. 

Устоҳо пеш аз ҳама ба сифатнокии ашёи хом диққат 

дода, ҷиҳати офаридани сози хуби мусиқӣ басо 

эҷодкоронаю пурмасъулият муносибат мекунанд. Созро 

танҳо аз чӯби дарахтони мевадор зардолу, тут ва чормағз 

месозанд. Най, рубоб, гижак, танбӯр, дуторро аз дарахт ва ё 

решаи зардолу, сеторро аз чӯби тут месозанд.  

                                                             
 1 Созҳои мусиқии тоҷик ва ҳунари созтарошӣ /Х.Низомов. Душанбе, СМЭТ, 2012 



18 

Барои сози мусиқӣ чӯби кафидаю нимкафида, 

кирмхӯрдаву гамбусакзада, шикастхӯрда ва пӯсидаро 

истифода бурдан мумкин нест, танҳо чӯби хуб 

хушккардашуда, кафолати масолеҳи аълосифат мебошад ва 

коркарди он барои сохтан ва ҳам барои ороиш осон 

мегардад. Ин хел масолеҳ солҳои зиёд метавонад хизмат 

кунад. Созҳои аз дарахтони мевадор сохташуда овози 

ширадори форам дошта, аз чӯби дарахти аз ҳосил мондаву 

бисёрсола сози мусиқиро сохтан зарурият надорад, чунки 

садои он хуб намебарояд.  

Қисме аз устоҳо дар бар он андешаанл, ки аз чӯби 

дарахтони аз бистсола поин тарошидани сози мусиқӣ 

мувофиқи мақсад аст. Гурӯҳи созтарошон муътакид бар 

онанд, ки «агар хоҳед сози мусиқӣ овози маҳзуну форам 

дошта бошад, чӯби онро вақти шукуфтани гул, пӯсти онро аз 

пӯсти гӯсолаи навзод, торҳои онро аз рӯдаҳои борики 

барраи навзод тайёр кардан ҷоиз аст. Аз чӯби дарахтони аз 

ҳосил бозмондаву пир сози мусиқӣ тарошидан мумкин нест, 

зеро садои фораму диққатҷалбкунанда надорад».  

Як намуди дигари маъмули хушконидан, ин дар дохили 

коҳ ҷой намудани чўб мебошад, ки дар натиҷа ранги он 

қаҳваранг гардида, як намуди ороишӣ мегирад. Аз ин тарзи 

коркард баъзе устоҳои созтарош истифода бурда, аксари 

устоҳо барои рангу бор додани созҳо аз маҳлули «бейтс» 

(ранг барои ҷиҳоз) ва маҳлули аз йод тайёркардашуда 

истифода мебаранд. 

Аз ҳама марҳилаи мушкил дар созтарашӣ , ин муайян 

намудани қаторовоза аст. Дар ин раванд усто бояд шунавоии 

хуби мусиқӣ дошта бошад. Аслан як созро метавон ду навъ 

тайёр намуд– яке барои навозандагоне, ки асарҳоро аз рӯи 

шунид иҷро мекунанд, дигаре барои навозандагоне, ки дар 

ансамбл ё оркестр фаъолият намуда, асарҳоро тавассути нота 

менавозанд. 

Созҳои мусиқии касбӣ ҳамаашон дар асоси такмил 
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додани созҳои миллӣ сохта шудаанд. Хоси мардуми 

кӯҳистон аслан созҳои думбра, тутак, таблак, рубоб, рубоби 

бадахшӣ, танбӯр, қумрӣ, даф, ғижак, ғижаки чоркунҷаи 

тунукагӣ мебошад. Ба гурўҳи созҳои касбӣ аслан он созҳое 

дохил мешаванд, ки дар ҳайати оркестрҳои симфонӣ, 

нафасӣ, эстрадӣ ҳастанд, инчунин арғунун (орган), 

фортепиано.  

Аз ин ҷиҳат созҳоро метавон ба ду гурўҳ ҷудо намуд – 

созҳои халқӣ ва созҳо барои гурўҳҳои касбӣ. Аввалӣ худсохт 

буда, аз ҷониби ҳунармандони ҳаваскор сохта мешавад, 

дуюм аз ҷониби устоҳои касбӣ. Тарзи сохтани созҳо 

метавонад ҳам инфродӣ бошад ва ҳам дастаҷамъона. 

Тавре иброз гардид, дар асри ХХ ба санъати мусиқии 

тоҷик дигаргуниҳои зиёде вобаста ба падидаҳои нави 

санъати касбӣ, ки аз мусиқии аврупоӣ маншаъ мегирад ва 

дар заминаи ташаккули фарҳанги дигар халқиятҳо асос 

ёфтааст, дохил гаштанд. Дар ибтидои солҳои 30-юми асри 

ХХ ҷумҳуриҳои собиқ Шуравӣ ба илман такмилдиҳии 

созҳои мусиқии хеш шуруъ намуда, ба ташаккули онҳо бо 

диди ба замони нав хос назар афканданд. Дар ин замина, 

таъсиси Ҷумҳурии Шӯравии худмухтори Тоҷикистон (1924) 

самти наверо дар мусиқии касбӣ, яъне барои дар як поя бо 

мусиқии ҷаҳонӣ қарор гирифтан муайян намуд. Бо ин 

мақсад, ҳунармандон, композиторон ва олимони рус 

Н.Миронов, Е.Романовская, А.Листопадов, Н.Руднев, 

С.Баласанян, А.Ленский, С.Урбах, Д.Айрапетянс, Л.Карман, 

П.Мирошниченко, Э.Будкевич, Н.Будкевич ва дигарон ба 

Тоҷикистон меоянд ва аз ҳамин давра тамоюли раванди 

шиносоии шунавандаи тоҷик бо мусиқии ҷаҳонӣ ва муосир 

оғоз меёбад1. 

Дар Тоҷикистон дар радифи вуруди жанрҳои нав ба 

монанди опера, балет, симфония, оратория, кантата, хор, 

                                                             
1 Созҳои мусиқии тоҷик ва ҳунари созтарошӣ /Х.Низомов. Душанбе, СМЭТ, 2012 
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инчунин таъсиси шабакаҳои таълимӣ, консертӣ, мактаби 

нави композиторӣ пайдо гашт. Бинобар ин, роҳбарияти 

онвақтаи Тоҷикистон вазъи муҳити эҷодиро мавриди 

таҳлили ҷиддӣ қарор дода, ҳадафу вазифаҳои аҳли эҷодро 

муайян месозад ва дар ин ҷода барномаи мушаххасеро 

ҷиҳати рушди санъати мусиқӣ, боло бардоштани касбияти 

гурӯҳҳои эҷодӣ роҳандозӣ менамояд1. 

Тарақиёти созҳои мусиқии аврупоиро ба эътибор 

гирифта, солҳои 30-юми асри гузашта, устоҳои созтарош дар 

асоси такмилдиҳӣ ва таҷдид созҳоро дар асоси принсипи 12-

зинагии температсиякардашуда дар қаторовозаҳо қабул 

намуда, дар заминаи он якчанд гурўҳи созҳои навро ба вуҷуд 

оварданд. Навсозӣ бештар барои созҳои торӣ-камончадор, 

торӣ-мизробӣ, торӣ-зарбӣ амалӣ карда шуда, тарз, сохт ва 

имкониятҳои иҷрокунандагии онҳо дигаргун гашта, меъёри 

садобарориашон васеъ ва ба раванди мусиқии касбӣ 

мутобиқ карда шуданд. 

Аз ҷумла, дар асоси сози ғижак созҳои нав – ғижаки алт, 

ғижаки бас ва ғижаки контрабас; дар асоси сози рубоб 

созҳои рубоби прима, рубоби сопрано; дар асоси дутор 

созҳои дутори прима, дутори секунда, дутори алт, дутори 

тенор, дутори бас, дутори контрабас; дар асоси сози най- най 

пикколо (найи хурд) сохта шуданд, ки мақсад ба раванди 

мусиқии касбӣ мутобиқ намудани созҳои миллӣ буд2. 

Бо такмил додани созҳои миллӣ, гузаштан ба системаи 

хаттӣ, таъсиси муассисаҳои таълимии касбии мусиқӣ, ба 

рушди мусиқии касбии Тоҷикистон мусоидат намуд. 

Ҳамчунин, бо мақсади такмил, азнавсозӣ ва ба талаботи 

касбият мутобиқ намудани созҳо соли 1928 дар шаҳри 

Самарқанд лабораторияи илмӣ-истеҳсолӣ таъсис дода шуда, 

аввалин роҳбари он Н.Успенский, сипас А.И.Петросян 

                                                             
1 Ад.: Музыкальная жизнь советского Таджикистана. – Выпуск 1. – Душанбе: 

Дониш, 1974. 
2 Тошматова, А., Каталог музей музыкальных инструментов. Ташкент.2006.С-7-12 
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буданд1. 

Профессор Ашот Иванович Петросян (1910-1978) 

созшинос, дирижёр, зиёда аз 40 соли ҳаёти худро ба такмили 

созҳои миллӣ бахшидааст. Таҳти роҳбарӣ ва иштироки 

бевоситаи ӯ солҳои 30-юми асри ХХ созҳои миллӣ дар 

ҷумҳуриҳои Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон ва 

Туркманистон такмил дода шуданд. Бо ҳамроҳии 

А.Петросян бо такмили созҳо инчунин устоҳои созтарош 

Ш.Шоумаров, М.Харратов, У.Зупаров, В.Романченко, 

А.Кевхояетс, С.Диденко низ машғул буданд.  

Аз миёнаҳои асри XX сар карда, дар чандин шаҳрҳо ва 

ноҳияҳои ҷумҳурӣ устохонаҳои хурди шахсии созтарошӣ, ки 

ҳар яки он хусусиятҳои ба худ хос ва равияҳои махсуси худро 

дар сохтани созҳо доштанд, таъсис меёбанд. Чунин 

устохонаҳои хурд дар шаҳрҳои Душанбе, Хуҷанд, 

Истарафшан, Панҷакент, Исфара, Кӯлоб зиёдтар буданд. 

Дар рӯзномаи «Коммунист Таджикистана» аз 8 июли 

соли 1932 хабари дар шаҳри Душанбе ифтитоҳ ёфтани 

Фабрикаи ҳунарҳои бадеӣ дода мешавад2. 

Баъдан солҳои 60-уми асри XX Фабрикаи мазкур ба 

фабрикаи «Армуғон» табдил дода мешавад, ки он талаботи 

мардумро бо созҳои миллӣ қонеъ менамуд. Имрӯз сохтори 

ин фабрика таҷдид шуда, дар асоси он Муассисаи давлатии 

илмӣ-истеҳсолии «Созтарош» таъсис дода шудааст. 

Соли 1940 бо ибтикори Бобоҷон Ғафуров дар назди 

Омӯзишгоҳи мусиқии шаҳри Ленинобод (Хуҷанд) 

ҳунармандони беҳтарини созтарош гирд оварда шуда, яке аз 

аввалин муассисаи илмӣ-тадқиқотии созҳои миллиро дар 

Осиёи Миёна таъсис доданд. Иқтидори истеҳсолии устохона 

дар як моҳ сохтани 60 дутор, 70 танбӯр, 50 ғижак, 90 най ва 40 

дойра буд. 

                                                             
1 Ад.:Музыкальная жизнь советского Таджикистана. – Выпуск 1. – Душанбе: Дониш, 1974. 
2 Открытие фабрики. Коммунист Таджикистана». 8 июля 1932г.; Созҳои мусиқии 

тоҷик ва ҳунари созтарошӣ /Х.Низомов. Душанбе, СМЭТ, 2012 
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Мақсади такмили созҳо пеш аз ҳама зиёд намудани 

қувваи садо, васеъ намудани диапазон ва дигаргун намудани 

сохти созҳо буд. 

Дар кишвари мо санъати навозандагӣ дар созҳои миллӣ 

намунаи сатҳи баланди иҷрокунандагӣ маҳсуб меёбад, чунки 

сохт, қобилияти иҷрокунандагӣ ва бадеии онҳо дар сатҳи 

касбӣ такмил дода шудаанд.  

Анъанаҳои иҷрокунандагии гурўҳӣ дар таърихи 

мусиқии тоҷик решаҳои амиқ дорад ва тавре қайд намудем, 

далели он сарчашмаҳои адабӣ, маълумотҳои таърихнигорон 

(оид ба рушди санъати рақсу мусиқӣ ҳанӯз дар асрҳои қадим 

– хусусан дар Тахористон, Хатлон ва Қумод), намунаҳои 

санъати минётур, деворнигораҳо, рисолаҳои сершумор оид 

ба мусиқӣ мебошанд. Дар маҳфилҳои дарборӣ ва 

ҷамъомади шоирон танҳо созҳои торӣ ва най садо медоданд. 

Сурнаю карнай танҳо дар маъракаҳои оммавӣ – тӯю сур, 

тантанаҳои расмӣ, дар намоишҳои дорбозону масхарабозон 

истифода карда мешуданд. Ин анъана то ба имрӯз роиҷ 

буда, то ҳол ҳам ба ҳамон шакли пештара ин гурўҳҳо арзи 

вуҷуд доранд. Гурўҳи аввал аз карнай, сурнай ва нағора 

иборат аст, ки он хусусияти амалӣ дошта, дар майдонҳо 

баромад намуда, одатан барои гузаронидани ҷашнҳо, 

тантанаҳо, идҳо, маросими тӯй, дар намоишҳои кӯчагии 

дорбозон, лӯхтакбозҳо истифода мешаванд. Ба гурӯҳи дуюм, 

ки бо гуногунрангии худ афзалият доранд, созҳои миллӣ аз 

қабили созҳои торӣ-камончадор, созҳои торӣ-мизробӣ, 

нафасӣ ва зарбӣ дохил мешаванд.  

Имрӯзҳо якчанд гурӯҳҳое ба вуҷуд омадаанд, ки бештар 

хусусияти таълимӣ дошта, аз созҳои якхела иборатанд. 

Масалан ансамблҳои рубонавозон, чангнавозон, 

дуторнавозон, дойранавозон ва ғайра. Дар ин замина,  бояд 

аз оркестри созҳои миллӣ  низ ёдовар шуд. 

Оркестр – гурўҳи калони навозандаҳост. То асри 17-18 

онро дар Аврупо «каппела» меномиданд. Дар навбати худ 
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оркестрҳо ба камеравӣ, симфонӣ, нафасӣ ва миллӣ тақсим 

шуда, сифати иҷроиши оркестр ба омилҳое ҳамчун такмил, 

ҷӯр, мутобиқсозии созҳо, ҳайат, репертуар ва сабки навозиш 

вобаста аст. 

Таъсиси оркестри созҳои миллӣ (соли 1938) ҳамчун 

падидаи нав – пайдоиши гурӯҳи касбии иҷрокунандагӣ, ки 

аз анъанаҳои миллӣ бо нигоҳдошти арзишу нафосату 

назокати мусиқии суннатӣ замина гирифта, чун 

таҷассумгари тамоми анъанаҳои мусиқии тоҷикон ва дигар 

халқиятҳо барои давлати ҷавони тоҷикон яке аз 

дастовардҳои хеле муҳими санъати касбӣ маҳсуб меёфт.  

Саҳми яке аз асосгузорони оркестри созҳои миллӣ 

композитор Александр Степанович Ленский дар бунёду 

ташаккули санъати мусиқии касбии тоҷик ва такмили созҳо 

барои оркестри созҳои миллӣ хеле назаррас аст. А.Ленский 

созҳои оркестрро ба 5 гурўҳ – нафасӣ, тории камончадор, 

торӣ-зарбӣ, мизробӣ ва зарбӣ тақсим намуд. Чунин 

гурӯҳбандӣ як қатор камбудиҳоро аз қабили набудани баъзе 

созҳо ва номукаммал будани дигар созҳоро нишон дод. Бояд 

қайд намуд, ки сохти мавҷудаи созҳои мусиқии онвақта 

васеъ истифода бурдани нотаро душвор мегардонд. 

Оркестри созҳои миллӣ дар ибтидо асарҳоро ба таври 

унисон иҷро менамуд ва надонистани нота, ноогоҳӣ аз 

оддитарин маълумоти назариявӣ барои иҷрои асарҳои 

калонҳаҷм монеа эҷод менамуд. Умуман, мафҳуми 

«оркестр» барои бисёриҳо нофаҳмо буда, созҳо ба талаботи 

оркестр мувофиқат наменамуданд. Гузариш аз унисон ба 

сохти полифонӣ тақозо менамуд, ки созҳои миллӣ такмил 

дода шаванд. Дар баробари такмили созҳо, ҳамарӯза 

омӯзиши фанҳои назариявӣ барои ҳунармандони оркестр 

сурат мегирифт. 

Бо дарназардошти ин, зарурат пайдо шуд, ки бинобар 

диапазони хурд доштанашон ва номутобиқии қаторовозаҳои 

бисёр созҳои миллӣ, масъалаи ҳарчи зудтар такмил додани 
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онҳо дар ҳамкорӣ бо устоҳои созтарош роҳандозӣ шуда, 

сохти созҳои мусиқии дар оркестр буда тағйир ва барои 

навохтани оҳангҳои мураккаб низ мувофиқ карда шавад. 

Баъди такмил низ, аз ҷиҳати динамикӣ на ҳамаи созҳои 

миллӣ имкониятҳои васеъ доранд. Масалан, дутор, танбӯр, 

уд созҳои лаҳзавӣ (эпизодӣ) дар оркестр ба ҳисоб мераванд 

ва дар вақти навохтани онҳо дигар созҳо бояд паст садо 

диҳанд. Дар навбати худ созҳои зарбӣ имкониятҳои зиёди 

динамикиро дороянд. Тамоми диапазони садоро метавонанд 

созҳои тории камончадор ва торӣ-зарбӣ инъикос намоянд. 

Дар рафти такмили созҳои миллӣ асосан қаторовозаҳои 

созҳои торӣ (рубоб, дутор), ки пештар диатоникӣ буданд, 

хроматикӣ карда шуданд ва лаҳнҳои ин созҳо дигар карда 

шуд. Ҳамчунин, ҷӯри сози чанг танзим карда шуда, 

қаторовозааш хроматикӣ карда шуд. Гурӯҳи созҳои миллӣ – 

торӣ, тории камончадор, нафасӣ ташкил карда шуданд. 

Аксари созҳо пурра такмил дода шуданд, ки имкониятҳои 

садобарорӣ, техникӣ, лаҳн ва диапазонашон васеъ гардид. 

Дар рафти такмилдиҳӣ тарзҳои нави иҷрокунандагӣ ёфт 

шуданд, ки имкониятҳои васеи иҷрокунандагиро доро 

гаштанд. Ин ҳама имконият дод, ки созҳои миллии тоҷик ба 

раванди умумии равияи академӣ ва мусиқии ҷаҳонӣ шомил 

гарданд. 

Ҳоло диапазони оркестри созҳои миллӣ аз ми-и 

контроктава то сол-и октаваи чорумро дарбар гирифта, аз 

панҷ гурӯҳ иборат аст. Мавҷудияти гурўҳҳои гуногун, аз 

қабили торӣ бо имкониятҳои васеи техникӣ ва штрихҳо, 

тории камончадоратакмил бо овози маҳин, торӣ-зарбӣ бо 

садои зебои сози чанг, нафасӣ бо садои равшани найҳо ва 

зарбӣ бо зарбҳои гуногун ва имкониятҳои динамикӣ – ин 

ҳама ба садои оркестр як нафосат, зебогии махсус ва 

ҳамҷӯрии созҳои миллиро медиҳад1. 
                                                             
3 Дар таҷрибаи ҳозираи мусиқишиносӣ, созҳои мусиқӣ ба синфҳо ҷудо мешаванд (аз 

рӯи сарчашмаи садо); хордофон (лапиши торҳои соз), аэрофон (бархурди ҷараёни 
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Қобили зикри хос аст, ки раванди такмили созҳои миллӣ 

ва ба системаи нота гузаштан паҳлуҳои мусбиро барои 

санъати тоҷик овард. Пеш аз ҳама, ин таҳқиқоти илмӣ дар 

соҳаи мусиқашиносӣ, ба тарзи нота сабт намудани мусиқии 

мардумӣ, ташкили системаи махсуси таълимӣ, яъне 

мактабҳои мусиқӣ, коллеҷҳо, мактабҳои олӣ, муассисаҳои 

фарҳангӣ ва ғайра мебошад. Тараққиёти мусиқии касбӣ – 

композитории тоҷик низ айни замон, дар доираи анъаноти 

миллӣ маҳдуд нагашта, дар асоси мероси бойи мусиқии 

халқӣ равнақ ёфта, ба мусиқии ҷаҳонӣ баробар гаштааст. 

Бояд тазаккур дод, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

шарофати соҳибистиқлолӣ аз ибтидо аз пайи ҳифзу 

нигаҳдошти шаклҳои гуногуни мероси фарҳангии худ 

мебошад. Истиқлолият дар таърихи давлатдории тоҷикон ва 

сарнавишти миллати тоҷик оғози марҳилаи сифатан нав 

гардида, барои шинохту дарёфти арзишҳои тамаддуну 

фарҳанги миллӣ , эҳё ва рушди онҳо дар шароити нави 

таърихӣ  заминаи устувор фароҳам овард. Тўли солҳои 

истиқлолият туфайли сулҳу субот ва Ваҳдати миллӣ  барои 

фаъолияти пурсамари муассисаҳои фарҳангии мамлакат 

фазои мусоид фароҳам омад. 

Сиёсати фарҳангии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

имкон дод, ки дар радифи рушди босуботи иҷмоию 

иқтисодӣ  соҳаи фарҳанг низ вусъати тозаро касб намуда, 

барои кашфи падидаҳои нави фарҳангиву ҳунарӣ , сайқал 

додани суннатҳои мардумӣ , ҷалби ҷавонон ба фаъолияти 

эҷодӣ , таҳкими равобити фарҳангии манотиқи гуногуни 

кишвар заминаҳои боэътимод фароҳам оварда шудааст. 

 

                                                                                                                                                                                         
ҳаво ба девораҳои соз), идиофон (каловиш ё ларзиши соз). Баъдан синфҳо ба 

намудҳо чудо мешаванд: идиофон (яъне аз кадом ашё сохта шудааст), литофон 

(ашёи сангин), металлофон (ашёи оҳанин), чӯб ва ғайра. 
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СОХТ ВА ТАСНИФОТИ СОЗҲОИ МУСИҚӢ 

 

§1. Гурӯҳи созҳои нафасӣ 

 

Созҳои мусиқии нафасӣ аз чӯби зардолу, тут, чормағз ва 

найшакар (бамбук) ва филиз сохта мешаванд. Дар раванди 

коркарди маҳсулоти чӯбӣ барои сохтани созҳои нафасӣ (най, 

сурнай, тутак) устоҳо бо асбобҳои одии исканҷа нуқсонҳои 

на он қадар мураккабро дар чӯб бартараф намуда, сипас бо 

симарра ё дастгоҳи наҷҷорӣ дигар корҳои нафис ва тарҳу 

ангори созро аз рӯи қолаб анҷом медиҳанд. 

Дар ин замина, риояи мувозинаи қувватфизои фишори 

тамоми даҳонаи сози нафасӣ бо бартараф намудани 

карахшии канораҳо, коркарди ҳарорат бо нигаҳдории 

хусусиятҳои садобарории соз ҳатмист. 

Баъди омода гардидани масолеҳ барои соз усто корҳои 

танзимгарӣ, ҷӯркунӣ, мутобиқнамоии тембр ва садодиҳӣ 

дар тамоми диапазонро анҷом медиҳад. Зимнан, ҷӯркунии 

созҳои нафасӣ тибқи меъёри (бо камертон) ля-и октаваи 

якум, ки суръати лаппиши садо 440 Гц.-ро дорост, амалӣ 

гардида, ҷӯркунии тамоми диапазон мутобиқи тақсимоти 

баробари садои температсиякардашуда сурат мегирад. 

Диапазони гурӯҳи созҳои нафасӣ аз ре-и октави якум то 

сол (ля)-и октаваи чорум (d1 то g4(a4)-ро фаро мегирад.  

Сози мусиқии най аз чӯби зардолу, тут, чормағз ва 

найшакар (бамбук) ва филиз сохта мешавад. Бараш 20-30 мм 

ва дарозиаш 450-520 мм аст. Сози най шаш сӯрохӣ барои 

навозиш, як сӯрохӣ барои лаб (пуф кардан) ва чор сӯрохии 

ёридиҳанда дорад. Дар раддабандии имрузаи мусиқӣ-

созшиносӣ най ба аэрофонҳо дохил мешавад. Ҳафт садои 

гаммаи диатоникӣ ва чор октава дорад. Диапазони гурӯҳи 

созҳои нафасӣ аз ре-и октави якум то сол (ля)-и октави чорум 

(d1 то g4 (a4)) мебошад. 

Дар калиди скрипка навишта мешавад. Чор регистр  - 



27 

паст, миёна, баланд ва аз ҳама баландро дорад. Аз нотаи сол-

и октаваи дуюм (g2) дигар садоҳо бо мадади нафаси чуқур 

гирифта мешаванд. 

Се нуқтаи доштани най вуҷуд дорад – бо ҷоғи поин, бо 

ангушти ишоратии дасти чап ва бо сарангушти дасти рост, 

ки созро дар ҳолати горизонталӣ  нигоҳ медорад. 

Най дорои садои боқувват, баланд, мулоим ва аз ҷиҳати 

техникиву истифодаи мелизмҳо (трел, форшлаг, пассажҳои 

мурракаб, легато, стоккато, портаменто, флажелето, 

хроматизм ва ғайра) имкониятҳои беохири навозиш аст. 

Сози якканавозӣ буда, дар тамоми гурўҳҳои ҳунарӣ ва 

оркестр ҳамчун сози асосӣ истифода мебаранд. Дар сози най 

фосилаҳои аз ҳам дур бе мамониат навохта мешаванд. Най 

дар ҳолати горизонталӣ нигоҳ дошта мешавад. 

Дар тамоми гурӯҳҳои ҳунарӣ, оркестрҳо, ансамблҳои 

камеравӣ ва гурўҳҳои эстрадӣ мавриди истифода қарор 

гирифтааст1. 

Бояд қайд намуд, ки ҳар як миллат ва халқият сози 

дӯстдоштаи худро дорад. Дар фарҳанги мусиқии тоҷик 

маъмултарин соз най аст. Маҳз вай ифодагари шодиву сурур 

ва ғаму андӯҳ аст. 

Най яке аз созҳои қадимаи халқи тоҷик буда, барои 

равнақ ёфтани мусиқии анъанавӣ ва касбӣ нақши муҳимро 

бозидааст. Тахмин меравад, ки қариб 2500 сол то милод сози 

най маъмул будааст. Аввало найи амудӣ-ба мисли тутак ва 

баъд найи уфуқӣ. 

Муҳаммад Абӯнасри Форобӣ, яке аз асосгузорони илми 

мусиқии асримиёнагӣ, дар асари худ «Китоб – ал – мусиқӣ-

ал кабир»-садои найро ба овози одам бисёр наздик 

мешуморад ва «Маснавии маънавӣ»-и муттафакири бузурги 

Шарқ Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ бо чунин байт оғоз 

меёбад: 

                                                             
1 Петросян, А. И. Узбекские народные инструменты. – Ташкент, 1980. – С-62. 
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Бишнав аз най, чун ҳикоят мекунад 

В-аз ҷудоиҳо шикоят мекунад. 

 

Най дар нигораҳои асрҳои миёна, дар ҳолатҳои гуногун 

тасвир шудааст. Камолиддин Беҳзод (1455 – 1537) рассоми 

барҷаста чанд нигораҳоро дар лаҳзаҳои гуногун – вохӯрии 

ошиқон, дар базмгоҳ бо тасвири духтарони чангнавоз, 

дойранавоз ва найнавоз тасвир кардааст. Тасвири 

найнавозон дар маснуоти сафолин аз Афросиёбтеппаи 

Самарқанд низ ёфт шудааст. Инчунин, ҳайкалчаи 

суғдидухтари найнавоз боқист, ки найи амудӣ менавозад. 

Дар байни ин тасвирот найи уфуқӣ ҳам мушоҳида шудааст, 

ки шабеҳи найи имрӯза аст. 

Садои маҳини най ба умқи дилҳо мерасад. Бисёр 

сурудҳои хунёгари бузурги тоҷик Борбад бо най номгузорӣ 

шудаанд: «Най бар сари баҳор», «Най бар сари Кисро», «Най 

бар сари чашма», «Най бар сари шешам». Ин таронаҳо дар 

«Дувоздаҳмақом» ва «Шашмақом» ба тарзи дигар мавқеъ 

ёфтаанд. Аз ҷумла, навоҳои «Муноҷот», «Чӯли Ироқ», 

«Наврӯзи Аҷам» бо сози най хеле дилрабо ва ҷонфизо иҷро 

карда мешаванд. Як унсури мусиқии Шарқ-нола махсусан 

дар най хуш ва гуворо садо медиҳад1. 

Раддабандии оилаи найҳоро Хоҷа Абдулқодири Гӯянда 

дар рисолаи худ оид ба созҳои нафасӣ-бодӣ ба ду қисм 

тақсим намудааст: «Олоти завот-ун-навҳ, ки аз ду қисм 

иборат аст: қисми аввал муқайидот: ной, замр, нойи 

балабон, нойи сурно, бургу, абок, нафири сафед, сиёҳной, 

човарной, хайк, чавор; мутлақоти завоб-ун-навҳ (нафасӣ, 

бодии фишангӣ-тугмавӣ): мусиқор, чабчик, арғунун. Аммо 

косот ва тосот ва алвоҳ ҳам аз олоти мутлақанд». 

Айни замон, сози най имкони иҷро намудани тамоми 

                                                             
1 Раджабов, А.«Борбад: эпоха, традиция и новаторство».Душанбе, 2010. 
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намуди жанрҳои мусиқиро дорост. Дар фарҳанги мусиқии 

тоҷикии қарни XX най аз сози гурӯҳҳои худфаъолиятӣ то ба 

сози гурӯҳҳои касбӣ расид. Аз ҷумла аз нимаи аввали асри 

ХХ най нақши наверо пайдо карда, яке аз созҳои муҳими 

оркестрӣ ҳисобида мешавад.                                                        
                                                                       

 

 

 
 

Найи қамишӣ – сози маъмул аст дар Тоҷикистон. Ин соз 

аз қамиши одӣ тайёр карда мешавад. Диапазононаш секста, 

фа диез-сол октаваи якум то ре- диез октаваи дуюм мебошад. 

Сози найро Дарвешалии Чангӣ ба найҳои қамишӣ ва 

чӯбӣ ҷудо намуда, шарҳ медиҳад, ки дар найи қамишӣ танҳо 

якчанд навъи мақомҳо ва дар найи чӯби тамоми мақомҳоро 

иҷро кардан мумкин аст. Зеро дар найи чӯбӣ пардаи ҳафтум 

вуҷуд дошта, меъёри садобарории он васеъ аст ва 

имкониятҳояш ҳам зиёданд. 

Найи пикколо  (хурд)– дар охирҳои асри ХХ ихтироъ 

карда шуда, ба флейтаи пиколло бо қаторовоза ва садо 

монандии том дорад. Аз ҳама садои баландтаринро дорост. 

Қаторовозаи асосӣ – ля минор (a moll). Диапазон аз ре-и 

октаваи якум то сол-и октаваи чорум (d1 то g4) аз рӯи навишт, 

тариқи садобарорӣ аз навишташ як октава боло садо 

медиҳад ва дар калиди скрипкавӣ навишта мешавад. Як 

сӯрохӣ барои лаб ва шаш сӯрохӣ барои навозиш дорад. Аз 

маводи чӯб ва бамбук сохта мешавад. 

Аз рӯи навозиш, шакл, сохт ва вазифаҳои иҷрокунандагӣ 
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монанди най ҳамаи имкониятҳоро дорад. Бараш 5 – 10 мм ва 

дарозиаш 18-24 см аст. Аслан дар оркестрҳо ва гурӯҳҳои 

ҳунарӣ васеъ истифода бурда мешавад. Садояш зебо буда, аз 

ҷиҳати техникаи навозиш имкониятҳои беохирро дорост. 
                                    

 
 

 

 
                                     

Буламан – пеш аз найи қамишӣ пайдо шуда, ба қӯшнай 

монандӣ дорад. Шаклаш гирди дарозрӯя мебошад. Дар 

кунҷи болоии он забонаки қамишӣ (дарозиаш 7 мм), ки ба 

даруни соз дароварда мешавад, ҷойгир шудааст. Буламан 8 

сӯрохӣ дошта, аз қамиши одӣ тайёр карда мешавад. 

Дар вақти иҷроиш чор ангушти дасти чап – се ангушт 

барои сӯрохиҳои якум, дуюм, сеюм аз тарафи берун ва 

ангушти калон барои сӯрохии аз ҷониби дарун; чор ангушти 

дасти рост барои сӯрохиҳои чорум, панҷум, шашум ва 

ҳафтум истифода бурда мешаванд. Бо ду қамишчаи 

забонакдор, бо қубурча тариқи равон намудани фишори 

ҳаво садо ҳосил мегардад. Дар вақти навозиш нафас бо 

воситаи бинӣ гирифта шуда, тариқи даҳон бароварда 

мешавад, ки дар натиҷа садобарории бе ягон таваққуф ва 

пайваста ҳосил мегардад. Нотааш дар калиди скрипкавӣ 

навишта мешавад. Диапазонаш аз ре-и октаваи якум то ре-и 

октаваи сеюм (d1 то d 3) аст. Аз ҷиҳати интонатсия (оҳанг) 

ноустувор мебошад. Ҳарчанд дар аппликатураи буламан 

қаторовозаи хроматикиро метавон иҷро намуд, аммо сифати 
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садобарорӣ паст мегардад. Аслан ба тариқи шунавоӣ оҳанг 

дар ин соз иҷро карда мешавад. Барои гурўҳҳои касбӣ 

мутобиқат намекунад. 

Найи дарозрӯя – Ин соз ҳам монанди найи пиколло 

садои борик дорад. Аз чӯб сохта мешавад. Диапазонаш аз 

сол-и октаваи якум то ля-и октаваи чорум (g 1 то a 4) аст. 

Шаш сӯрохӣ – якто барои лаб (пуф кардан) ва панҷто барои 

навозиш дорад. Дар вақти навохтан се ангушти дасти чап ва 

ду ангушти дасти рост истифода бурда мешаванд. Вобаста аз 

тарзи гирифтани садоҳо, сӯрохиҳоро бо ангуштон пурра ё 

нимпӯш мекунанд. Ҳарчанд дарозиаш ҳамагӣ 22 см аст ва 

панҷ сӯрохӣ барои навозиш дорад, дорои диапазони хеле 

васеъ аст, ки бо роҳи зиёд намудани ҷараёни ҳаво садои 

баландтаринро гирифтан мумкин аст.  

Найи дарозрӯя аслан сози якканавозӣ аст ва дар 

гурӯҳҳои ҳунарӣ кам вомехӯрад. Ссози қадима бошад ҳам, 

лек мавриди тадқиқоти ҷиддӣ қарор нагирифтааст1. 

Тутак – сози чӯбини садобаланд буда, дарозиаш 220-250 

мм мебошад. Аслан сози чӯпонӣ аст. Панҷ сӯрохӣ барои 

навозиш дошта, бо се ангушти дасти чап ва бо ду ангушти 

дасти рост онро менавозанд.  

 
Новобаста аз он, ки ҳаҷман хурд буда, ҳамагӣ панҷ 

сӯрохӣ барои навозиш дорад, тариқи зиёд намудани 

фишори ҳаво ҳангоми садобарорӣ метавонад дар октаваҳои 

боло садо диҳад. Дорои диапазони васеъ – аз  сол-и октаваи 1 

то си октаваи 4 (g1 то h4) мебошад. Тутак садои нозуку 

форами ғайриоддие дорад.  

Дунай (қӯшнай) сози қадима буда, аз қамиш сохта 

                                                             
1 Петросян, А. И. Узбекские народные инструменты. – Ташкент, 1980. – С-62-70. 

8.Низомов, Х.;Ҷойгоҳи сози най дар мусиқии тоҷик/ Маърӯза дар семинари илмӣ-

амалии «Вазъ ва инкишофи минбаъдаи мусиқии касбӣ». Душанбе 2009. 
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мешавад.Ҷиҳати фарқкунандаи дунай (қӯшнай), ин ду ҷуфти 

якхелаи дарозрӯя аст, ки ҳамсадо ҳастанд. Диапазонаш аз d1 

то g2 мебошад. Ҷуфтҳо аз боло ба дарозӣ каме бурида 

шудааст, ки нақши забонакро иҷро мекунанд ва бо ришта 

баста шудаанд. Бо як тана низ навохтан мумкин аст, он гоҳ 

садо як маром, бе ларзиш ва бо қувваи паст мебарояд. Ҳар як 

тана ҳафт сӯрохӣ барои навохтан дорад, ки бо се ангушти 

дасти чап ва чор ангушти дасти рост онро менавозанд. 

Дарозиаш 13-15 см ва бараш 3-4 см аст. Дар қӯшнай дигаргун 

шудани садоҳо аз ҳолати лабҳо ва зиёд намудани қувваи 

нафас вобастагӣ дорад. Аз ҷиҳати техникаи навозиш, 

имконияти маҳдуд дорад. Дорои садои пурқуввату зебо 

мебошад. Дар оркестр ҳамчун сози якканавоз истифода 

мебаранд. Дар қӯшнай оҳангҳои классикӣ мафтункунанда 

садо медиҳанд. 

Аломатҳои ишоратӣ: 1 – навозиш бо як тана; 2 – навозиш 

бо ду тана. Дар истифодаи мелизмҳо legato хуб садо медиҳад, 

метавонад stoccato низ навозад. Аз ҷиҳати техникӣ 

имкониятҳояш маҳдуд аст. Ҷӯри қӯшнай аз мӯътадилии 

ҳаво вобастагии сахт дорад. Динамикаи садояш аз pp то ff 

мебошад.                                          
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Сурнай – ин соз бо сохт ва садои худ ба гобой1 монанд 

аст. Чун сози анъанавӣ маъруф аст. Диапазони сурнай аз си-и 

октаваи хурд то ре-и октаваи сеюм (h октаваи хурд то d3) 

мебошад. Сози сурнай ба най шабоҳат дошта, сараш васеи 

махрутӣ, қисми поинаш нисбатан борик, дарозиаш 44-55 см 

аст. Аз чӯби чормағз ё зардолу сохта мешавад. Нӯги 

борикаш дорои сарпӯшест, ки ба он найчаи филизӣ ва 

забонаки тунуки қамишӣ пайваст буда, барои навохтан 

муосидат мекунад2. 

Сурнай шаш сӯрохӣ аз ҷониби берун ва якто аз ҷониби 

дарун, барои иваз намудани регистр дорад. Дар вақти 

иҷроиш чор ангушти дасти чап: се ангушт барои сӯрохиҳои 

якум, дуюм, сеюм аз ҷониби берун ва ангушти калон барои 

сӯрохии аз ҷониби дарун; се ангушти дасти рост барои 

сӯрохиҳои чорум, панҷум ва шашум истифода мешаванд.. Бо 

ду қамишчаи забонакдор, бо қубурча тариқи равон 

намудани фаввораи ҳаво садо ҳосил мегардад. Дар вақти 

навозиш нафас бо воситаи бинӣ гирифта шуда, тариқи даҳон 

бароварда мешавад, ки садобарории бе таваққуф ва пайваста 

ҳосил мегардад. Аз ҷиҳати техникӣ монанди най имконияти 

васеъ надорад. Тарзи ҷӯр намудан бо иваз намудани ҳолати 

забонак ҳосил мегардад. Ҳамчун сози якканавоз буда, дар 

оркестр истифода бурда мешавад. Тавассути он ҳангҳои 

классикӣ ва халқӣ хеле зебо садо медиҳанд. 

Сурнай ё худ меҳтар созест, ки бештар дар иду айёмҳо, 

                                                             
1 Гобой (итал. oboe, фран. nacetbois – дарахти баланд), сози мусиқии нафасии чӯбин, 

ки ба сурнай монанд аст. Дарозии умумиаш 59–61 см. То ох. а 18 гобой танҳо 6 

сӯрох ва 2 супо (калапан)-и садобарор дошт. Гобойи ҳозира 25 сӯрох дошта, 22-24-

тоаш чун сӯрохи садобарор итифода мешаванд. (6 сӯрох супо доранд). Гобойро бо 

мадади забончаи қимишӣ, ки дар нӯги болоии он пайваст карда мешавад, 

менавозанд. Диапазонаш аз «си» ё «си-бемол»-и октаваи хурд то «фа»-и октаваи 

сеюмро дар бар мегирад. Нотааш дар калиди скрипка сабт мешавад. 

Ад:Музыкальный энциклопедический словарь, М., 1990. 
2 Петросян, А. И. Узбекские народные инструменты. – Ташкент, 1980. – С-68 
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ҷашну ҷашнвораҳо пайваста садо медиҳад ва садои 

пурқуввати ин соз шодию нишотро дар дил бедор мекунад. 
 

Шоҳиди сурнай, ки мехоҳад зи ушшоқ анҷуман, 

Мекунад пайваста даҳ ангушти худро дар даҳан. 
 

Сурнай дар маъракаҳои анъанавӣ бо ҳамовозии карнай, 

дойра ё нақора ансамбли хосро ташкил медиҳад. Ҳамчун 

сози якканавозӣ машҳур аст. Тарзи навои сурнай дар ҳавои 

мақоми «Наво» хеле маъмул буда, асосан дар маросимҳои 

хурсандӣ иҷро мешаванд. Аксар усулҳои навозиши сурнай 

ба ҳавои рақс мувофиқанд. Силсилаи «Шодиёна», 

«Муноҷоти сурнай», «Рақси калон» аз ҷумлаи онҳост1. 

Устод Садриддин Айнӣ дар мақолаи «Назаре ба 

гузаштаи санъати тоҷик» нисбати сурнай чунин овардааст: 

«Абӯалӣ ибни Сино бо баён кардани назариёти музика 

қаноат накарда, дар амалиёти ин ҳунар ҳам тахассус пайдо 

кардааст ва ҳатто Шоҳной (сурнай) ном олати музикаро 

ихтироъ кардааст, ки то имрӯз тоҷикон ва ҳамаи халқҳои 

Осиёи Миёна менавозанд»2. 

                                                 

                                                                      

      

  
Авлос, яке аз қадимтарии созҳои нафасии мусиқист, ки 

аз ду сурнайи андозаашон якхела иборат буда, дар 

алоҳидагӣ аз қамиш забонча дошта, дар натиҷаи бо лабҳо 
                                                             
1 Энсиклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик. Ҷ.3., Душанбе.2004 – С.142. 
2 Айнӣ, С. Назаре ба гузаштаи санъати тоҷик. / С.Айнӣ // Қуллиёт. Китоби 2. 

Душанбе.1964 – С.78-80 
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фишурдани қамишчаҳо ва дамидани ҳаво садои наҳифе 

мебарорад. Овози авлос ба садои гобойи имрӯза шабоҳат 

дошт. Сурнайҳо (дарозиашон тақрибан 25-30 см) аз чӯб сохта 

шуда, аз як тараф бо ҳалқае ба ҳам пайваст карда шуда, 

тарафи дигарашон аз ҳам ҷудо буд. Авлос ҳанӯз дар асрҳои 

10-5 то милод дар Юнони Қадим истифода мешуд. Аз рӯйи 

маълумоти муаллифони юнонӣ ватани асосии авлос Осиёи 

Пеш буда, сипас ба дигар кишварҳо паҳн ва маъмул 

гардидааст. 

Мусиқишиноси олмонӣ К.Закс (1881 – 1959) қайд 

намудааст: «Юнониён ба услуби шарқиён чунон 

менавохтанд, ки забонча (қамишча)-и ҷуфти авлос озодона 

лапиш хӯрда, лаб ба онҳо фишор намедод ва дар натиҷа аз 

онҳо садои ҷарангосии баробарқувва ҳосил мешуд» 1. 

Юнониён авлосро бештар бо ҳамовозии кифара (лира) 

менавохтанд. Дар асрҳои охири то милод ва аввали милод 

авлос тадриҷан дар Шарқи Наздику Миёна маъмул шуд. Дар 

манотиқи Форс ва Осиёи Марказӣ ба шакли сози базмӣ 

машҳур гардид. Абунасри Форобӣ низ доир ба авлос 

маълумот додааст. Дар замони ӯ сози мусиқии дунай 

маъмул будааст, ки ду навъ доштааст; яке ба намуди ду 

сурнайи ба ҳам васлшудаи қисми поинаш аз ҳам ҷудо (ҳар 

кадоме сӯрохи садобарор доштаанд) ва дигаре ба намуди ду 

найи ба ҳам мусовӣ. Агар аз рӯйи сохт ва намуд муқоиса 

кунем, намуди якум ба авлос ва намуди дуюм ба қӯшнай 

(ҷуфтнай)-и имрӯза монанданд2. 

Авлос дар нимаҳои дуюми асрҳои миёна аз байн рафта, 

ҷойи онро тадриҷан сурнай ва найи амудӣ гирифтанд. 

Карнай – сози хеле қадима мебошад, ки то замони мо 

сохт ва шаклаш қариб, ки бетағйир расидааст. Карнайро аз 

                                                             
1 Матёкубов, О., Фараби об основах музыки Востока. – Ташкент: 1986. 
2 Раҳимов, И. Авлос. Энсиклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик. Ҷ.1., Душанбе.1988 – 

С.48.; Ад.: Вызго, Т.С. Музыкальные инструменты Средней Азии, М.,1980 
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мис месозанд. Садои баланди марғуладор дорад. Танаи 

дарози охираш ба зангӯлаи калон монанд дорад ва аз қисми 

мобайн ҷудо мешавад. Шаклаш дарозрӯя мебошад. 

Садобарорӣ аз фишурдагии лабҳо вобастагӣ дорад. 

Дар раванди сохтани сози карнай усто корҳои 

танзимгарӣ, мутобиқнамоии тембр ва садодиҳӣ дар тамоми 

диапазонро анҷом дода, диққати асосӣ ба усулҳои 

пардоздиҳӣ тариқи дастӣ ё тавассути дастгоҳ, бо риояи 

ҳатмии қоидаҳои мувозинати дастгоҳ, асосҳои технологияи 

филизҳо (металл) ва бартараф намудани ноҳамвории 

масолеҳ дода мешавад.  

Бо созҳои аврупоии тромбон, труба, волторна, бас – 

труба қаробати наздик дорад ва сози амбушюрӣ аст. Дар 

тамоми ҷашну маросимҳо, тантанаҳо карнайро вохӯрдан 

мумкин аст ва бо созҳои зарбӣ зебо садо медиҳад.  

Фосилаҳои зиёдеро дар он иҷро кардан мумкин аст, агар 

навозанда аз имконияҳои техникии созҳои нафасии аврупоӣ 

бархурдор бошад. Нотааш  дар калиди бас навишта шуда, 

ҷӯраш in Es, in D ва in G мебошад. Аз садои дуюм то ҳаштум 

навохта мешавад, садоҳои нуҳум ва даҳум аз маҳорати 

навозанда вобастагӣ дорад1. 

                                                 

    
Говдум, сози мусиқии нафасии давраи ҳахоманишиён 

буда, шаклан ба карнай шабоҳат доштааст ва қисми 

болоиаш каҷ будааст. Сози мазкур овози баланд дошта, бо 

ҳамовозии карнай, табл, нақора ва дигар созҳои мусиқӣ 

навохта мешудааст. Говдум аслан аз ҷумлаи созҳои размӣ 

буда, онро асосан дар майдонҳои муҳориба ва тантанаҳои 

                                                             
1 Энсиклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик. Ҷ.2., Душанбе.1989 – С.20-21. 
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ҳарбӣ истифода мебурданд. Дар бораи сози говдум дар 

«Шоҳнома»-и Фирдавсӣ, «Хамса»-и Низомӣ ва осори дигар 

адибон маълумот оварда шудааст. 

 

Баромад ғиревидани говдум,  

Ба он шуд ҳамовоз руина хум. 

 

Бо мурури замон сози говдум аз байн рафта, ҷойи онро 

сози карнай иваз намуд. 

Қапуз, сози мусиқии нафасӣ буда, он қадимтарин сози 

нафасии Бадахшон аст. Онро аз чӯби яклухт тайёр мекунанд. 

Дарозиаш 10-12 см буда, паҳноияш 3-4 см мебошад. Қапуз 

дар мобайнаш забонча дошта, онро бо ёрии банд ба ҳаракат 

медароранд. Ин сози мусиқиро бештар занону духтарон 

менавохтанд. Ҳоло ин соз хеле кам истифода мешавад1. 

Балабон, сози мусиқии нафасӣ, ки байни мардуми 

Осиёи Марказӣ , Қафқоз ва Шарқи хориҷӣ маъмул аст. Чун 

бо лабу даст онро менавозанд, баъзан «манаҳчанг» ҳам 

меноманд. Балабон аз танаю сарпӯшак таркиб ёфта, ба найи 

лабӣ монанд мебошад. Вай 8 сӯрохӣ дошта, 7-тояш дар 

қисми болоии он ҷойгир аст. Дарозиаш 20 – 30 см буда, аз 

чӯби тут, зардолу ва чормағз сохта мешавад. Диапазонаш аз 

сол-и октаваи хурд то до-и октаваи дуюм мебошад. Садояш 

фораму нафис буда, аксар чун сози якканавозӣ (соло) ва 

баъзан бо ҳамовозии созҳои мусиқии зарбӣ (нақора, дойра, 

даф, таблак) навохта мешавад2. 

Дамсоз, сози бодию нафасии мусиқии мушобеҳи хикнай 

буда, ба гурўҳи созҳои най мансуб аст. То асрҳои 14 – 15 дар 

байни аҳли мусиқӣ маъмул буда, тадриҷан аз байн рафтааст. 

Ҳоло бо номҳои гуногун волинка, дуда, чимпой, тик, тулум 

ва ғайра дар байни халқҳои рус, украин, молдован, арманӣ 

ва озарбойҷонӣ машҳур аст. Услуби махсуси навозандагӣ 
                                                             
1 Маҳмадамонов, Х. Созҳои мусиқии Бадахшон. – Д.:Маориф, 2013.С-71 
2 Энсиклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик. Ҷ.1., Душанбе.1988 – С-233. 
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дорад, ки овози асосии оҳанг дар як пардаи муайян аз 

тарафи навозандаи дигар иҷро мешавад. Чунин услуб 

ҳангоми ҷӯршавии созҳои бодию нафасӣ сурат гирифта, яке 

оҳанг (навои асосӣ)-ро менавозаду дигаре овози асосии он 

асарро якнавохт (баланд ё паст) мекунад. Услуби сози дамсоз 

одатан дар иҷрои асарҳои мавсимию маросимӣ, ҷашнӣ ва 

ғайра истифода мешавад1.  

Арғунун – сози мусиқии қадимаи юнониён, як навъи 

созҳои забончадору бодӣ буда, портативӣ, дастӣ, позитивӣ 

ва бузург мешавад. Арғунун сози нисбатан мураккаб буда, аз 

қисмҳои зерин иборат аст: найчаҳо (дами ҳаводеҳ ва найҳои 

ҳавогузарони чӯбӣ), дастгоҳи танзим (ҷойи тугмачаҳо барои 

даст ва пой), вентилятор ва муҳаррики электрӣ. Дар тарафи 

чапу рости арғунуннавоз воситаҳои навозиш – дастаҳои 

бӯъдӣ, тугмаҳо ва фишангҳои кӯмакӣ ҷой дода шудаанд. 

Найҳо ва найчаҳои ҳавогузар дар дохили баданаи чӯбии 

арғунун насб шудаанд. 

Намуди арғунунро найҳои қатори устувонавӣ оро 

медиҳанд, вале қисман ин найҳо барои навохтан низ 

истифода мешаванд ва ду тарзи садобарорӣ – лабӣ (ҳавоӣ) 

ва резонаторӣ (садо дар натиҷаи ларзиши пластинаи оҳангӣ 

ҳосил мешавад) доранд. Гурӯҳи найчаҳои як тембр, ки 

тамоми диапазони арғунун ва ё як қисми онро ташкил 

медиҳанд, бӯъди (фосилаи) арғунун ном доранд ва аз як 

мавод таркиб ёфта, дорои шакли якхела мебошанд. 

Дарозии найчаҳои садобарор (аз якчанд мм то 10 – 11 м) ба 

фут (андозаи дарозист, ки ба 12 дюйм, 30,48 см. баробар аст) 

андоза мешаванд. Найҳои арғунун аз руҳ, филизи махсус, 

ҳамчунин гили кулолӣ, чӯб, коғаз ва пластмасса сохта 

мешаванд. Теъдоди бӯъдҳо андозаи арғунунро муайян 

мекунанд. Арғунуни хурд аз 1 то 16 бӯъд, миёна – аз 17 то 35, 

калон – аз 36 то 80 ва бузург аз 81 то 200 ва зиёда аз он бӯъд 

                                                             
1 Энциклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик. – Д.: СИЭМТ, 1988. – Ҷ.1. – С.381  
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дорад. Бӯъдҳо ҳар яке дорои номи хос мебошанд. Найҳои 

бӯъде, ки 8 фут дарозӣ доранд, мувофиқи сабти нотавӣ садо 

мебароранд: 4 ва 2-футӣ 1 – 2 октава боло ва 16 – 32-футӣ 1 – 

2 октава поин. Ҳар як найчаи бӯъдҳои асосии арғунун фақат 

як хел садои бетағйир (аз назари баландӣ, тембр ва қувва) 

мебарорад. Барои ифоданокии садо арғунунсозон 

механизми наве ихтироъ намудаанд, ки ба воситаи он баъзе 

садоҳо гӯё аз дур меоянд. Чунин навъи арғунунҳо соли 1670 

дар Англия пайдо шуда, аз соли1712 маъмул гаштанд ва 

арғунунҳои фаронсавии асри 19 (Арғунуни толори калони 

Консерваторияи Маскав) аз беҳтарин ва мукаммалтарин 

намунаҳои он мебошанд. Дар асри 19 барои арғунун боз як 

механизми нав ихтироъ гардида, минбаъд он ба воситаи 

навард садо мебаровард ва баъзе бӯъдҳояш созҳои 

қадимтарини аз байн рафтаро ба хотир меовард. Арғунун аз 

1 то 7 мануал (дастгоҳе, ки дар он тугмачаҳо барои даст 

ҷойгиранд) дорад, ки теъдоди тугмачаҳо дар он ба 60 – 62 (5 

октава, аз С то с) мерасанд. Клавиатураи пойӣ (педал) 32 

забонча (тугмача) дорад (2 2/3 октава, аз С то д) ва он ба нӯги 

по ва пошна пахш мешавад. 

Дар адабиёти бадеӣ ва маъхазҳои таърихии форсу тоҷик 

(асрҳои 9 – 17) оид ба арғунун ва тарзи навохти он 

маълумоти зиёде вомехӯрад. Чунин маълумотро аз 

таснифоти Абўабдуллоҳи Хоразмӣ (асри 12), Кавкабии 

Бухороӣ (асри 15), Дарвешалии Чангӣ (асри 17) ва ғайра 

пайдо карда метавонем. Масалан Абуабдуллоҳи Хоразмӣ аз 

сози торӣ будани арғунун ва шакли кадумонанд доштани он 

хабар медиҳад. Кавкабии Бухороӣ мавҷудияти арғунуни 

даҳониро зикр кардааст. Дарвешалии Чангӣ мегӯяд, ки 

арғунун сандуқмонанд буда, 900 тор дошт ва онро 40 кас 

менавохт. Арғунуни яктораи ҳиндӣ низ машҳур будааст. 

Дар Тоҷикистон нахустин Арғунун моҳи декабри соли 

1979 дар толори консертии Донишкадаи давлатии санъати 

Тоҷикистон ба номи М. Турсунзода (айни ҳол Донишкадаи 
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давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи М. 

Турсунзода) насб гардид, ки он маҳсули фирмаи чехии 

Ригер-Клосс буда, 28 бӯъд, 2 мануал, педал ва швеллер 

(оҳанпардаи новашакл) дорад. 

Бо пайдоиши Арғунун дар ҷумҳурӣ композиторон 

барои он асарҳо эҷод намуданд, ки «Хаёлот ва пассакаля»-и 

Б.Пиговат, «Достони миллӣ» ва силсилаи овозии «Рубоиёти 

Умари Хайём» барои баритон ва арғунуни Ю. Мамедов, 

достони «Тасниф»-и Х.Ниёзӣ аз ҳамин ҷумлаанд. Аввалин 

арғунуннавози тоҷик Дилбар Валаматзода буд1. 

Бо кӯмаки бевоситаи Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ, 

Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои таъмири ягона арғунун 

дар Тоҷикистон, ки тӯли чандин солҳо дар вазъияти 

фарсудаву хароб қарор дошта буд, соли 2010 тибқи лоиҳаи 

махсуси «Оид ба арғунун ва толори он» 1 млн. сомонӣ барои 

тармими арғунун ва 1 млн. барои таъмир ва 

мутобиқгардонии толори он ҷудо карда шуд. Моҳи июни 

соли 2011 дар маросими расмии кушодашавии толори 

арғунун Асосгузори сулҳу Ваҳдат, Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҷаноби Олӣ, муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон иштирок намуданд. 

 

§ 2. Гурўҳи созҳои торӣ-зарбӣ 

 

Гурўҳи созҳои торӣ-зарбӣ аз чангҳо иборат буда, дар 

асоси сози такмилдодаи чанг (прима), созҳои чанги пиколло, 

намуди чанги тенор ва чанги бас сохта шудааст. Қаторовозаи 

чанг температсия ва хроматикӣ карда шудааст. Диапазони 

чанг прима панҷ октава – аз до-ре-и октаваи хурд то сол-ля-и 

октаваи чорумро дар бар мегирад. 

Аз ҷиҳати динамикӣ метавонад аз pianissimo то fortissimo-

                                                             
1 Энсиклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик. Ҷ.1., Душанбе.1988 – С – 177-178. 
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ро фаро гирад. Садояш регистри миёна ва боло мебошад. Ин 

гурўҳи торӣ-зарбии оркестри созҳои миллӣ дорои 

имконияти васеи техникӣ ва садои зебои рангинро дорост. 

Имрӯзҳо дар гурўҳҳои ҳунарӣ, оркестрҳо сози 

такмилдодашудаи чангро мебинем. 

Чанг – сози қадима буда, айни замон дар Осиёи 

Марказӣ, ба вижа дар Тоҷикистону Ӯзбекистон маъмул аст. 

Сози чанг аз давраҳои қадим то имрӯз аҳамияти худро гум 

накарда, бо мурури замон такмил ва ташаккул ёфтааст. 

Дар рисолаи Дарвешалии Чангӣ нисбати ин соз гуфта 

шудааст: «Чанг созест, ки арӯси созҳост ва дар осмони чорум 

Зӯҳра ном ситора аст, ки чанг менавозад ва баъзе ба он 

гуфтаанд, ки сурати он ситора ба чанг мемонад ва мураттаб 

ба чанг аст. Ва ҳукамо аз баҳри дилгирии Ҷамшед пайдо 

кардаанд»1.  

Дар базму маҳфили шоҳон беҳтарин чангнавозон роҳ 

меёфтанд ва бо ҳунари худ ба он базму маҳфилҳо шукуҳу 

шаҳомат мебахшиданд. 

Дар «Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ омада, ки 

чангнавози хоси Баҳроми Гӯр – Озода дар суҳбатҳои шоҳ бо 

садои сози худ ҳамоҳангу ҳамнаво мегаштааст: 

 

                 Паричеҳра ҳар рӯз сад чангзан, 

                Ба шодӣ ба даргаҳ шуди анҷуман. 

 

Ҳасани Кавкабӣ дар «Рисолаи мусиқӣ» нисбати ин соз 

оварда: «Чангро баъзе гуфтаанд аз сию ду пардаи танбӯр 

гирифтаанд. Баъзеи дигар гуфтаанд, ки Арастуи ҳаким ба 

ҳам расонида аз ситораи Зӯҳро истихроҷ кардааст». 

Ҳамзамон, Сироҷиддин Қамар дар китоби худ «Рисолаи 

чанг» оид ба бисёр паҳлӯҳои сози чанг тадқиқоти хуберо 

анҷом додаст. 

                                                             
1 Дарвешалии Чангӣ, Рисолаи мусиқӣ, нусхаи қаламӣ, Р:468\1, (ас.19). 
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Дар «Бадоеъ-ул-вақоеъ»и Зайниддин Восифӣ  дар бораи 

чанг маълумот дода шудааст. Чангнавозони беҳтарини ин 

давра Зуҳраи Чангӣ , Чакарӣ  Чангии Муғания ба шумор 

мерафтанд. Восифӣ  дар бораи Чакари Чангии Муғания ном 

ҳунарманди халқӣ  чунин маълумот додааст: «Ҷигарии 

Чангии Муғанния ҳар гоҳ чанг дар канор мегирифт, Зӯҳра аз 

базми фалак сози худро бар замин меандохт ва аз осмон бар 

замин омада, мӯи гесӯи худро тори чанги ӯ сохтӣ »1. 

Аз рӯи маълумотҳои Дарвешалии Чангӣ бармеояд, ки 

сози чанг аз 26 тор ва ҳафт парда (лаҳн) иборат буда, ҳар яке 

аз онҳо номҳои мушаххаси худро доранд. Чунончӣ: пардаи 

якум барои иҷрои мақоми Рост; пардаи дуюм барои иҷрои 

мақоми Наво; пардаи сеюм барои иҷрои мақоми Ҳиҷоз; 

пардаи чорум барои иҷрои мақоми Зангӯла; пардаи панҷум 

барои мақоми Ҳусайнӣ; пардаи шашум барои иҷрои 

мақоми Ироқ ва пардаи ҳафтум барои иҷрои мақоми Кӯчак. 

Ҳамин тавр, ҳафт пардаи чанг ба ҳафт мақом мувофиқ 

дониста шуда, аммо ба гуфти муҳаққиқ, ҳунарманди 

бомаҳорат дар сози чанг бояд ҳама дувоздаҳ мақомро иҷро 

намуда тавонад2. 

 

  
 

                             Аломатҳои шартӣ 

Р – зарби чангчӯб бо дасти рост 

Ч-зарби чангчӯб бо дасти чап 

Ч.Р. – баробар навохтан бо бо ҳар ду чангчӯб. 

                                                             
1 Зайниддин Махмуди Восифї. Бадоеъ-ул-вақоеъ / Зайниддин Махмуди Восифї; 

матни интиқодї бо муқаддима ва феҳрастҳо ба қалами А. Болдерев. – Москва, 1961. –

Ҷ. I, С-23. 
2 Дарвешалии Чангӣ, Рисолаи мусиқӣ, нусхаи қаламӣ, Р:468\1, (ас.19); 



43 

З – зарби чангчӯб бо тарзи умумӣ 

Аломатҳои ишоратӣ 

Piss.col legno – бо нӯги тези чангчӯб канда-канда 

навохтан 

Pizzicato – навохтан бо ангуштон 

col legno – бо нӯги тези чангчӯб навохтан 

Giss.col legno – бо тарзи хроматикӣ гузаштан аз як тор 

ба тори дигар ва бо воситаи лағжонидани нӯги тези чангчӯб 

аз поин ба боло ва баръакс. 

Tremolo-яке аз мушкилтарин амалиёт, ки бо суръати тез 

ҳамаи торҳоро навохтан лозим. 

Чанг созест, ки то ҳол имкониятҳояшро пурра истифода 

набурдаанд. Дар ҳолати иҷрои пассажҳо, арпеджио ва ё ба 

тарзи хроматикӣ бесарусомонии овозҳо метавонад рӯй 

диҳад, аз ин лиҳоз аз маҳорати навозанда вобастааст, ки то 

ҳамоҳангӣ ва садои мавзуни онро барқарор намояд. 

Ҳар як тори чанг (се симӣ-75 сим дорад) ба тариқи 

унисон ҷӯр шуда, як тор ҳисобида мешаванд. Торҳои чанг аз 

рӯи принсипи садобарорӣ чунин тақсим мешаванд: 

1. Торҳое, ки як садо мебароранд – аз сол-и октаваи якум 

то сол диез-и октаваи дуюм ( g1 то gis2); 

2. Торҳое, ки ду садо мебароранд, бо кӯмаки такягоҳи 

чапи сохти соз ин торҳо ба ду минтақаи мустақили 

садобарорӣ ҷудо мешаванд – ин садоҳо дар таносуб байни 

худ дар фосилаи квинтаи тоза ҷойгир шудаанд – ин садоҳои 

аз сол-и октаваи якум то сол диез октаваи дуюм (g1 то gis2) 

мебошанд; 

3. Дар регистри боло ин таносуб дигаргун мешавад. Ҳар 

яке аз торҳо ба ду фосилаи аз ля-и октаваи дуюм то сол диез 

октаваи  сеюм (a2 то gis3), мутаносибан дар фосилаи 

секундаи хурд ҷойгиранд. 

Чангро бо ду чӯбчаи аз бамбук тайёр кардашуда, ки 

нӯгашон бо маснуоти резинӣ пӯшонида шуда ва «чангчӯб» 
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номида мешавад, менавозанд1. 

Чанги тенор – аз рӯи ҳаҷм, сохт ва шакл ба чанг-прима 

монандӣ дошта, дар калиди скрипкавӣ  навишта шуда, аз 

чанги прима як октава пасттар садо медиҳад. Нотааш дар 

калиди скрипка навишта мешавад. Тамоми имкониятҳои 

техникиро, ки чанги прима дорад дар чанги тенор низ дидан 

мумкин аст. Ҷиҳати фарқкунандааш ин садои хоси 

такрорнашавандааш аст. Торҳои бофташудаи он ҳаҷман 

калонтар ҳастанд. Дар оркестр нақши сози 

аккомпонементиро иҷро мекунад2. 

 

         
 

Чанги бас – сози дар асоси чанги прима бунёд гашта, 

овози ғафси норавшан ва дар оркестр нақши номурратаб 

дорад. Нотааш дар калиди бас навишта мешавад. 

 

           
 

Лабчанг – (чангқобуз) ба воситаи зарбаи ангушти 

ишорати дасти рост навохта мешавад. Сози металлӣ  буда, 

бо истифодаи санъати нафистарин суфта шудааст. Аз ду 

шоха иборат аст ва дар қисми мобайни он оҳани хеле тунук 

ва нафиси лаппишдиҳанда ҷой карда мешавад, ки онро 

чанги лабӣ  ѐ лабчанг меноманд. Навозанда чангро ба лабҳо 

гирифта, қисми мобайни онро бо ангуштонаш лаппиш дода, 

                                                             
1 Ад.: Обидпур,Ҷ., Ҳоҷиев, Ш. Мактаби омӯзиши чанг – Душанбе, Паёми ошно, 

2010. – С.-7-8; Петросян, А. И. Узбекские народные инструменты. – Ташкент, 1980. 

– С-52-54 
2 Аккомпонемент (франс. accompagnement–ҳамовозӣ), қисми таркибии мусиқӣ, ки 

барои ҳамовозӣ ва пурмазмуншавии мусиқии овозӣ ва созӣ хизмат мекунад. 

Иҷрокунандаи аккомпанементро аккомпаниатор (навозанда) меноманд. 
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бо забонаш оҳанги мусиқиро замзама менамояд. 

Шоҳруд – сози қадимии мусиқиест, ки ба чанг монанд 

аст. Шоҳруд трапетсияшаклу росткунҷа аст. Сохти он қутии 

резонаторист, ки аз болояш торҳои зиёде (сегона) кашида 

мешавад. Бино ба маълумоти маъхазҳои қадима шоҳруд 

асрҳои VIII-IX дар кӯҳистони назди Самарқанд (аз тарафи 

Абуҳафзи Суғдӣ) ихтироъ шуда, сипас дар Миср ва 

Байнаннаҳрайн паҳн гардидааст (аз рӯи ахбори Абунасри 

Форобӣ), ки он барои навохтани мусиқии халқҳои гуногун 

хело мувофиқ будааст. Аз ин рӯ, онро «Шоҳи рудҳо» 

номидаанд. 

Тавре қайд намудем, дар ибтидо шоҳруд ба шакли 

қуттии чоркунҷаи резонаторӣ буда, ба он торҳои бисёр 

кашида мешудааст. Ба гуфтаи Форобӣ баъдтар шоҳруд дар 

Арабистон номи сози «қонун»-ро гирифтааст. Дар он 

сарзамин ва Эрону Озорбойҷон ва Арманистон то ҳол бо ин 

ном машҳур аст. Шакли росткунҷаи шоҳрудро нузха 

номидаанд, ки аз чӯби шамшоду сарв месохтаанд ва зиёда аз 

сад тор доштааст. Аксар торҳои он сегона буда, торҳои ягона 

ҳам доштааст. Қонун ва нузха бо ангуштони нохунакпӯшида 

ё мизроббаста навохта мешаванд1. 

Сантур, сантурн – сози зарбию мизробии чангмонанд. 

Сантур қуттишакл буда, онро аз чӯб месозанд. Торҳояш 

филизӣ (16-24) ва ба таври хроматикӣ ҷӯр мешаванд. Тахтаи 

қабати болои косахонааш дар ду ҷой сӯрохҳои овозбарор 

дорад ва тавассути ду чӯбчаи нӯгашон кӯбакдор навохта 

мешавад. Сантур аз ҷиҳати сохт ба чангҳои ҳозираи Осиёи 

Марказӣ шабоҳат дорад ва бештар бо ансамбл ҷӯр мешавад. 

Сози мазкур дар Гурҷистон, Арманистон, Озарбойҷон, 

Ҳиндустон, Эрон, Туркия ва дигар мамлакатҳои Шарқ 

маъмул буда, дар аксари гурўҳҳои ҳунарии Тоҷикистон низ 

истифода мешавад. Дар байни арабҳо сантур ба унвони санҷ, 

                                                             
1 Энсиклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик. Ҷ.3., Душанбе.2004 – С – 384 
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дар байни украину беларусҳо бо номи симбала машҳур аст. 

Дар байни онҳо сантури эронӣ 72-тор дошта, аз сабаби дароз 

будани танааш садои фораму маҳин мебарорад.  

Дар рисолаҳои мусиқии форсӣ-тоҷикии асри XVI ёд 

шудааст. Масалан, Дарвешалии Чангӣ дар «Тӯҳфат-ус–

сурур» сантурнавозии худ ва машшоқони ҳамзамонашро 

зикр намудааст1. 

Арфа – сози тории қадимаи мусиқӣ, ки шакли секунҷа 

дошта, ба чанги амудӣ монанд аст. Дар асри 19 такмил 

ёфтааст. Аз поин то болои ин соз торҳои ҷӯрашон гуногуни 

дарозиашон ҳархела гузаронида шудаанд. Арфа 46 тор (зеҳ) 

дошта, қаторовозаи хроматикиаш (бо бемол) бо ёрии 7 

фишанги пой ҳосил мешавад. Ҳар як фишанг метавонад 

овозҳои номбаршударо дар ҳама октаваҳо ним парда ё як 

парда бардорад. Меъёри овози арфа аз до-бемоли 

контроктава то фа – диези октаваи чорум (Ces то Fis 4) 

мерасад. Партияи арфа дар партитураи оркестрӣ дар ду 

нотагоҳ навишта мешавад. Садои арфа маҳину форам буда, 

дар оркестр ва ансамблҳои мусиқӣ, дар якканавозӣ ва 

яккахонӣ истифода мешавад. Арфа имконияти зиёди иҷроӣ 

дошта, дар он аккорд (якҷоя садодиҳии нотаҳо), арпеҷио 

(пайиҳам садодиҳии овозҳо), глиссандо (лағжиш додани 

панҷаҳо болои торҳо) ва ғайраро иҷро намудан мумкин аст2. 

Дар фарҳанги қадимаи халқҳои Осиёи Миёна арфа 

ҳамчун сози мусиқӣ бо номи «чанги амудӣ» машҳур буд. 

Устоҳое, ки созҳои торию зарбиро (гурўҳи чанг) омода 

менамоянд, пеш аз ҳама услубҳои кандакорӣ, ҳаккокии 

бадеӣ ва малакаи тартиб додани тарҳҳои мурракаби созҳо ва 

нақшу нигори онҳоро хуб медонанд. Ҳамзамон, донистани 

таркиби ғурагаҷ, елим (ширеш)-и дуредгарӣ ва усулҳои 

истифодаи он, меъёри ширешкорӣ ва муҳлати нигоҳдории 

чӯб, такмил ва ороиши созҳои торӣ-мизробӣ, усулҳои 
                                                             
1. Энциклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик. – Д.: СИЭМТ, 2004. – Ҷ.3. – С-97 
2 Энсиклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик. Ҷ.1., Душанбе.1988 – С – 176 
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суфтакунӣ, ҷилодиҳии масолеҳи чӯбӣ ва меъёрҳои 

тағйироти андоза ҳатмист. 

Дар ин росто усто бояд қоидаҳои танзим ва истифодаи 

симарра ва дастгоҳи пармакунӣ, технологияи васлкунии 

ҷузъҳои соз, навъ, нуқсон ва хусусиятҳои физикию техникӣ, 

садогузаронӣ ва самтҳои нахи чӯб, инчунин таркиб ва 

хусусияти ширешҳоро ба хубӣ донад. 

Дар раванди коркарди маҳсулоти чӯбӣ барои сохтани 

созҳои торӣ-мизробӣ устоҳо бо асбобҳои одии исканҷа 

нуқсонҳоро дар чӯб бартараф намуда, сипас бо симарра ё 

дастгоҳи наҷҷорӣ дигар корҳои нафис ва тарҳу ангори созро 

аз рӯи қолаб анҷом медиҳанд. 

Баъдан корҳои ҳамвор намудан, қолибгарӣ, сӯрохкунӣ, 

рандакунӣ, суфтанамоӣ, каҷкунии ҷузъҳо, аломатгузорӣ 

барои зерторҳо ва гӯшакҳо бо асбоби бурандаи тез анҷом 

дода шуда, корҳои ғӯрагаҷкунӣ, тахту ҳамвор ва сайқал 

намудани қисматҳои каҷхати болоии соз, бо ширеш 

васлкунии қисматҳо ва пардоздиҳии ёнаҳои қисмҳо бо 

асбобҳои махсус сурат гирифта, дар охир бо ороиш додани 

дигар қисматҳои соз, танзим ва шинонидани гӯшакҳо, 

кашидани симҳо дар зерторҳо, мувофиқ ва ҷой ба ҷой 

намудани мақтаи ҷузъҳо аз рӯи тарҳи кашидашуда анҷом 

ёфта, сози мусиқӣ барои истифода омода мегардад. 

Коркарди қисмҳои чӯбӣ ва филизии созҳои мусиқии 

торӣ-зарбӣ дар дастгоҳи пармакунӣ, рандакорӣ, пардоздиҳӣ 

ва инчунин бо ҷилбур анҷом дода мешаванд. 

Арракунии чӯб танҳо баъд аз муайян намудани кунҷи 

майлони соз, самти нах ва солҳалқа (ҳалқаҳои чӯб, ки аз руи 

он чандсола будани дарахтро муайян мекунанд) амалӣ карда 

мешавад. Ҷӯркунии созҳои торӣ-зарбӣ тибқи меъёр бо 

камертон-ля октаваи якум (суръати лаппиши садо 440 Гц) 

амалӣ гардида, ҷӯркунии тамоми диапазон мутобиқи 

тақсимоти баробари садои температсиякардашудаи кварта-

квинта дар пардаи до-мажор амалӣ гардида, ҷӯркунии 
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созҳои торӣ-зарбӣ дар лаҳнҳои минорӣ ва мажорӣ дар 

пардаҳои до-мажор ва до-диез минор сурат мегиранд. 

 

§3. Гурўҳи созҳои торӣ-мизробӣ 

 

Ба гурўҳи созҳои торию мизробӣ тор, танбӯр, рубоб, 

дутори бас, соз, сетор мансубанд ва тавассути мизроб, захма 

ва ё нохун навохта мешаванд. 

Рубоб – рубоб, рабоб, рибоб сози тории мусиқиест, ки 

дар байни халқҳои Хуросон хеле маъмул аст. Тибқи 

маълумоти таърихию адабӣ рубоб шакли муарраби 

калимаи паҳлавии «равода» буда, маънои «овози ҳазин 

баровардан»-ро доштааст. Баробари ин дар Шарқ ва 

Аврупои Ғарбӣ бо шакли таҳрифшудааш – рабоб, ребаб, 

ребак ва ғайра паҳн гардидааст. Ривояте ҳаст, ки гӯё рубобро 

Файсоғурс (Пифагор) дар аввал аз ҷисми дарунхолии 

сангпушт бо халонидани чӯбе ба сӯрохии он ва кашидани 

тор сохта бошад ва баъдтар онро такмил дода, аз як паллаи 

чӯбкаду чунин созе ихтироъ кардааст. 

 

Баҳри вуқуфи нолаи пасту баланди ман, 

Як лаҳза чу гӯш ба тори рубоб печ… 

 

Тибқи иттилои Дарвешалии Чангӣ сози рубоб дар аҳди 

султон Муҳҳамади Хоразмӣ дар Осиёи Марказӣ паҳн гашта, 

аз панҷ тор, ки чортои онҳо абрешимӣ ва яктояш нуқрагӣ 

мебошад, иборат аст. То ба имрӯз ин соз бо мурури замон аз 

ҷиҳати сохт ташаккул ёфта, бо чанд намуд ба мо расидааст. 

Рубоби имрӯза тахминан асрҳои 17-18 бо шакли каме 

тағйирёфта ва зеботаре маъмул шуд.  

Дар сарчашмаҳо омадааст: «Рубоб созест, ки дар замони 

Хоразмшоҳ ривоҷ ёфтааст ва созест кӯҳистонӣ, хушовоз. 

Мегӯянд, ки панҷ тор дорад». Ҳасани Кавкабӣ низ ин 

ақидаро тасдиқ кардааст: «Рубоб-созест, ки дар замони 
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Хоразмшоҳиён ба ҳам расид». Низомии Ганҷавӣ қайд 

намудааст, ки рубоб аксаран бо барбат ва чанг якҷоя навохта 

мешуд ва ӯ дар достони «Хусрав ва Ширин» оварда, ки дар 

ҳама шодию нишот, базму сур садои рубоб буду, чангу 

барбат ва суруду таронаҳои Борбад: 

 

Рубоби Борбад шуд сеҳрпардоз, 

Ба захма чун чаконид аз раги соз… 

Сози рубоб аз чӯби зардолу, тут ва чормағз тайёр карда 

мешавад. Дастаи дароз ва косахона дорад, ки бо пӯст 

пӯшонида шудааст. Диапазонаш аз си-и октаваи хурд то си 

бемоли октаваи чорум (H3 – his 4) буда, 5 тор дорад, ки дутои 

аввалаш ҷуфт буда, як тори ғафси пардагӣ дорад. Ҷуфти 

торҳо унисон ҷӯр мешаванд. Нотааш дар калиди скрипкавӣ  

навишта шуда, онро бо мизроб менавозанд. 

Сози хеле маъмул буда, садояш форам аст ва аз ҷиҳати 

техникӣ имкони васеъ дорад. 

                         

      

 
                  

Рубоб аз гӯшакҳо, гӯшакхона, харак, даста, пардаҳо, пӯст, 

торҳо (5 тор), шайтонхарак, торқапакҳо ва косахона иборат 

аст. 

Сози якканавоз буда, дар тамоми гурўҳҳои ҳунарӣ ва 

оркестр ҳамчун сози асосӣ истифода мебаранд. 

Дар тамоми регистрҳо истифодаи ҳамаи фосилаҳо 

(интервал), инчунин аккорди сеовоза, питсикато имконият 
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дорад. 

Маъхазҳои адабӣ рубобро дар шаклҳои гуногун тасвир 

менамоянд. Аввали асрҳои миёна дар сарзамини Эрон ва 

кишварҳои атрофи он рубобро бо камонча менавохтанд. Он 

косаи секунҷа (як кунҷ аз тарафи даста) иборат буда, яктора 

ё 2-3 тора мешудааст. Аз рубоби яктора бештар шоирону 

гӯяндагони халқӣ, аз рубоби 2-3 тора ромишгарон ва 

муғанниёни касбӣ барои рақсу тарона ва мусиқии ансамблӣ 

истифода мебурданд. Ба рӯи косаи рубоб пӯсти оҳу кашида, 

торҳояшро аз рӯдаи гӯсфанд ва абрешим таҳия мекарданд. 

Махсусан рубоби тораш абрешимӣ муътабар будааст. 

Дарозии умумии чунин рубоб 60-80 см буда, мувофиқи 

миқдори торҳо дар нӯги даста гӯшакҳо доштааст. Вале дар 

асрҳои (10-12) рубоб дар Эрон ва Мовароуннаҳр шакли худро 

тадриҷан тағйир дод. Бино ба маълумотҳо рубоби ин давра 

ба танбӯр шабоҳат дошта, косааш бузургтар будааст ва ба 

рӯи он пӯсти оҳу мекашидаанд. Дастааш аз дастаи танбӯр 

кӯтоҳтар буда, торҳояшро (2-3 тор) аз абрешим ва пардаҳоро 

аз рӯдаи ҳайвонот тайёр мекардаанд, ки овози басе дилкаш 

доштааст. Онро бо мизроб ва баъзан бо камонча 

менавохтаанд. Ин соз тадриҷан дар Осиёи Миёна, вилояти 

Қошғар (ҳозира Син -Тсзияни Хитой) ва ба Ҳинд интиқол 

ёфт. Рубоб тахминан дар асрҳои 17-18 дар вилояти Қошғар 

бо шакли каме тағирёфта маъмул гардид. Дар гарданаи 

байни коса ва даста ду шохи камоншакл ба тарафи коса 

хамида илова карданд ва он бо номҳои лавибо (Хитой) равад 

ва рабоб (қошғарӣ) машҳур гардид. Баъдтар бо ин намуди 

ташаккулёфтаи зебояш дар Осиёи Миёна ва Ҳиндустон 

шӯҳрат ёфт. Рубоби пештара аз байн рафта ҷои онро рубоби 

шохдори қошғарӣ (ё қашқарӣ) гирифт ва он дар байни 

тоҷикон ва ӯзбекҳо то ҳол машҳур аст1. 

Дар маъхазҳои то асри ХХ маҳфуз буда, дар хусуси 

                                                             
1 Энсиклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик. Ҷ.3. – Душанбе, 2004 – С.67. 
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диапазон (фосилаи мобайни садои аз ҳама паст ва аз ҳама 

боло) ва ҷиҳатҳои техникӣ, тарзи услуби навохтани рубоб 

маълумоти аниқ дида намешавад. Ҳамчунин сабти нотавиаш 

низ вуҷуд надошт. Танҳо дар нимаи авали асри ХХ дар 

китоби В. Беляев тарзи соз (ҷӯр) ва диапазони рубоби 

қошғарӣ чунин маълумот дода шудааст: тори якум ҷуфт ля-

бемоли октаваи хурд, тори дуюм ҷуфт ми-бемоли октаваи 

хурд ва тори сеюм (иборат аз ду тор) ля-бемоли октаваи 

калон, диапазони он аз нотаи ля-и бемоли октаваи калон то 

нотаи фа-и октаваи якумро дар бар мегирад 1. 

Баъди солҳои 40-ум дар назди Консерваторияи давлатии 

шаҳри Тошканд устохонаи илмӣ-таҷрибавӣ ташкил ёфт ва 

як гурӯҳ устоҳо бо роҳбарии А.И Петросянс ба таъмиру 

комилсозии созҳои халқӣ камар бастанд. Дар натиҷа оилаи 

рубобҳо: рубоби прима, метсосопрано, алт ба вуҷуд омад2. 

Дар байни ин созҳо рубоби қошғарӣ (қашқарӣ) ҳоло яке 

аз созҳои маъмули якканавозӣ, ансамблӣ ва оркестрист. 

Дарозии он 90-100 см буда, косаи мудавари кафлесмонанд 

дорад (чуқуриаш 11-13 см). Онро аз чӯби тут, тӯс, зардолу, 

арча ва ғ. метарошанд. Ба рӯи косааш пардаи дили гов, пӯсти 

моҳӣ ва ғайра мекашанд. Дар гарданаи дасташ аз ду тараф 

шохҳои камоншакл (дарозиаш 10-12 см) дорад. Нӯги даста ба 

қафо хам хӯрда дар он гӯшакҳо (дар баъзе намуди он 

гӯшакхои филизӣ) ҷой гирифтаанд. Дар рӯи пӯсти коса 

харак ҷойгир аст (барои ҷӯри тозаи пардаҳо харак пешу 

қафо бурда мешавад). 

Дар дастаи рубоб ғайр аз пардаи мутлақ (3 овози тори 

кушода) боз 24 пардаи диатоникиву хроматикӣ мавҷуд аст, 

ки ҳар яки он ду октаваи пурраро дар бар мегирад ва онҳоро 

пеш аз рӯдаи бӯзу гӯсфанд месохтанд (ҳоло тори 3-юм аз 

                                                             
1. Ад.: Беляев, В. Музыкальные инструменты Узбекистана. – М, 1933. – С. 76; Беляев 

В.Очерки по истории музыки народов СССР, вып. 1. Музыкальная культура 

Киргизии, Казахстана, Туркмении, Таджикистана и Узбекистана. М., 1962;  
2 Тошматова, А. Каталог музея музыкальных инструментов. Ташкент., 2006. С.7-12 
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риштаҳои синтетикӣ ва торҳои 1-2 аз филизӣ  тайёр карда 

мешаванд). Шакли нави рубоби қошғарӣ 2 тори филизии 

ҷуфт ва як тори синтетикии ғафс дорад, ки садои бам (бас)-

ро медиҳад. Рубоби қошғарӣ дар калиди скрипкавӣ  бо 

кварта-квинта соз мешавад, дар навиштан: тори якум ля-и 

октаваи якум, тори дуюм ми-и октаваи якум ва тори сеюм ля-

и октаваи хурдро дар бар мегирад. Диапазони он дар 

навиштан аз ля-и октаваи хурд то ля-и октаваи сеюмро фаро 

гирифта, аз навишташ як октава паст садо медиҳад. Бинобар 

ин рубоби қошғарӣ ба қаторӣ созҳои транспониркунанда 

дохил мешавад 1. 

Рубоби прима – сози такмилдодашудаи регистри боло. 

Диапазонаш аз сол-и октаваи хурд то ля-и октаваи чорум 

мебошад. Дастаи хурд ва косахона дорад, ки бо пӯст 

пӯшонида шудааст. Дар тамоми регистрҳо истифодаи ҳамаи 

фосилаҳо (интервал) инчунин аккордҳои сеовоза ва 

чоровоза, питсикато имконият дорад. 

Сози техникӣ буда, дар гурўҳҳои касбӣ, оркестру 

ансамблҳо истифода мешавад. 

 

Аломатҳои шартӣ 

 П – зарби мизроб аз боло ба поин 

V – зарби мизроб аз поин ба боло 

 

 

 
 

                                                             
1 Энциклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик. – Д.: СИЭМТ, 2004. – Ҷ.3. – С-67.; 

Зубайдов, А. Насими анбарафшон. – Душанбе: Ирфон, 2012.  
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Рубоби бадахшонӣ, сози мусиқии торӣ – мизробист, ки 

дар асрҳои 17-18 дар Бадахшон ба вуҷуд омада, сипас дар 

дигар мавзеъҳои Осиёи Миёна, аз ҷумла Бухоро хеле маъмул 

гардид. Тахмин меравад, ки сози мазкур дар асоси уд ё тори 

қафқозӣ (аз ду косахона иборат аст) ба вуҷуд омадааст. Аз 

рӯи садо ва системаи пардавию торӣ ба барбат (уд) шабоҳат 

дорад. Рубоби бадахшонӣ  чун сози якканавозӣ истифода 

гардида, дар ансамблҳои созӣ вазифаи овозҳои регистри 

бамиро (бас) ба уҳда дошт. Косаи он нисбат ба дигар косаи 

рубобҳо бузургтар ва мурудшакл, дастааш кӯтоҳ (8-10 см) 

буда, нӯги он ба қафо хам хӯрдааст, ки дар он гӯшакҳо 

ҷойгиранд. Дарозии умумиаш 80 см мебошад. Ин шакли 

рубоби бадахшонӣ 5-пардаи асосӣ ва 6-7 пардаи иловагӣ 

дорад. 5-то тори асосӣ (зеҳӣ ё синтетика) ва 4-5 тори иловагӣ 

дар боло дошта, онҳо дар танаи қисми болои косахона ҷой 

дода шудаанд ва вазифаи садои зангӯларо иҷро мекунанд. 

Диапазони он қариб ду октаваро дарбар мегирад. 

Имкониятҳои васеи иҷрокунандагӣ дошта, дастаи дароз ва 

косахона дорад, ки бо пӯст пӯшонида шудааст. Садои 

регистри миёнаро дорост. Диапазонаш аз си-и октаваи хурд 

то си бемоли октаваи чорум буда, 5 тори пардагӣ дорад, ки 

дутои аввалаш ҷуфт аст. Дар тамоми регистрҳо истифодаи 

ҳамаи фосилаҳо, аккордҳои сеовоза ва чоровоза, питсикато 

имконият дорад. Сози хеле маъмул буда, садои форам ва 

имкониятҳои васеи техникии навозишро дорост. Онро дар 

якканавозӣ ва тамоми гурўҳҳои ҳунариву оркестрҳои созҳои 

миллӣ ҳамчун сози асосӣ истифода мебаранд. 

Рубоби бадахшонӣ, аз чӯби зардолу, тут ва чормағз 

тайёр карда шуда, косахонаро аз пӯсти бузу гӯсфанд ва 

дастаро бо тахтачаи тунук рӯйкаш мекунанд. Дар нимаи 

дуюми асри ХХ сози рубоби бадахшонии халқӣ аз нав 
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мукаммал карда шуда, шакли он низ дигар гардид. 

Гӯшакҳояш бо филиз иваз шуда, диапазонаш аз си-и октаваи 

хурд (дар навиштан) то ми-и октаваи сеюм васеъ гардид. 

Рубоби бадахшонӣ аз гӯшакҳо, торгирҳо, пардаҳо, тана, 

нақшҳо, коса-хазина, харак, торгири асосӣ ва торҳо – зилҳо 

иборат аст. 

Рубоби намуди навсохт низ аз се тор – тори якум (ҷуфт) 

ля-и октаваи якум, тори дуюм (ҷуфт) ми-и октаваи якум ва 

тори сеюм си-и октаваи хурд, бо фосилаи кварта ҷӯр шуда, аз 

навиштанаш як октава паст садо медиҳад. Ба гурўҳи созҳои 

транспониркунанда дохил мешавад ва нотааш дар калиди 

скрипкавӣ  навишта мешавад. Тарзи услуби навохтани 

рубоби бадахшонӣ ба мисли рубоб аст. Рубоби бадахшонии 

такмилёфта аз ҷиҳати техникӣ ва диапазон аз рубоби 

бадахшонии пештара бартарӣ дошта бошад ҳам, вале аз 

ҷиҳати қувваи овоз ва тембр коҳиш ёфтааст1. 

Дигар намуди рубоби бадахшонӣ аз 6 тори асосӣ ва 6 

тори иловагӣ иборат буда, чор тори асосӣ аз зеҳ ва абрешим 

сохта мешавад. Торҳои дигар аз симҳои нуқрагии ғафсу 

борик иборат аст. Дар раванди такмил пардаҳои рубоби 

бадахшонӣ, ки аз зеҳ иборат буданд, бо эбонит иваз шуда, 

дастаи он борик ва косахонааш хурдтар карда шуд, то ин ки 

барои иҷрои асарҳои техникӣ мутобиқ гардад. Сохти 

пештараи он чунин имкониятро надошт. 

Аломатҳои шартӣ 

П – зарби мизроб аз боло ба поин  

V – зарби мизроб аз поин ба боло 

 

                                                             
1 Обидов, Ҷ. Дарси рубоб. – Душанбе: Ирфон, 1982. – С.3 
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Сифати овоз аз мизроб вобастагии калон дорад. Барои 

навозиш дар рубоби бадахшонӣ мизроби селулоудӣ ё 

ибонит истифода бурда мешавад. Дарозии он 4-5см, нӯги 

торгашташ 5-6 мм ва ғафсии он 1,5мм аст1.  

Рубоби алт, сози торӣ-мизробии мусиқиест аз оилаи 

рубобҳо, ки дар нимаи дуюми асри ХХ ихтироъ шудааст. 

Шаклу намуду сохташ ба монанди рубоби қошғарист ва он 

дастаи кӯтоҳтар дошта, ҷӯршавиаш низ аз рубоб тафовут 

дорад. Сози мазкур се тор дошта, гӯшакҳояш аз филиз сохта 

шудаанд. Дигар фарқияташ дар он аст, ки сози рубоби алт 

тембри мулоим дорад. Нотааш  дар калиди скрипкавӣ  

навишта шуда, дар гурўҳи рубобҳо регистри мобайниро 

фаро мегирад. Рубоби алт бо кварта ҷӯр мешавад: тори якум 

(ҷуфт) нотаи ре-и октаваи якум, тори дуюм (ҷуфт) нотаи ля-и 

октаваи хурд ва тори сеюм нотаи ми-и октаваи хурд. 

Диапазонаш  аз ми-и октаваи хурд то ре-и октаваи сеюмро 

дар бар мегирад. Дар он навохтани асарҳои техникӣ қулай 

аст. Рубоби алтро чун сози якканавозӣ ва дар мактабҳои 

мусиқӣ истифода бурдан мувофиқи мақсад аст2. 

Рубоби камонӣ – сози дутора буда, бо камонча навохта 

мешавад. Сози мазкур аз чӯби зардолу сохта шуда, шакли 

хеле зебо дорад ва сарпанҷаи он ба сари асп монандӣ дорад. 

Тори шакарин – ин сози мусиқиро ромишгарон тори 

Бадахшон меноманд. Сохти он мурудшакл буда, аз косахона, 

                                                             
1. Ад.: Обидпур, Ҷ. Рубоб. // Энциклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик. – Д.: СИЭМТ, 

2004. – Ҷ.3. – С-67.;.Петросян, А. И., Инструментоведение: Узбекские народные 

инструменты. – Ташкент: Уқитувчи, 1980. – С-24-27; Вызго, Т.С. Музыкальные 

инструменты Средней Азии: Исторические очерки. –М.:Музыка, 1980.  
2.Петросян, А. И. Узбекские народные инструменты. – Ташкент, 1980. – С-24-27. 
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хазина, тана, харак, сарпанҷаи нимдоира ба мисли танбӯр ва 

торгирҳои ороишдодашуда иборат аст. Дарозии косахонаи 

он 20 – 22 см буда, паҳноиаш 20 см, даруни косаааш 14 см, 

дарозии тана 59-60 см аст. Ин соз нуҳ тор дошта, шаш тори 

он асосӣ ва 3 тори дигараш резонаторианд. Торҳои ин соз 

филизист. Ҷӯри тори шакарин шабеҳи ҷӯри тори қафқозӣ 

мебошад.1 

Рубоби метсосопрано – сози торӣ-мизробист аз оилаи 

рубобҳо, ки дар нимаи дуюми асри ХХ ихтироъ шудааст. 

Шаклу намуду сохташ ба мисли рубоби қошғарист, вале 

дастаи он каме кӯтоҳтар аст. Он се тор дошта, бо фосилаи 

кварта ҷӯр мешавад: тори якум (ҷуфт) ля-и октаваи якум, 

тори дуюм (ҷуфт) ми-и октаваи якум ва тори сеюм си-и 

октаваи хурд. Нотааш дар калиди скрипкавӣ  навишта шуда, 

садояш регистри мобайниро фаро мегирад. 

Диапазони сози мазкур аз си-и октаваи хурд то ми-и 

октаваи сеюмро дар бар мегирад. Ин намуди рубоб дар 

навохтани асарҳои техникӣ қулай мебошад. Рубоби 

метсосопранӣ барои омӯзиши наврасон хеле мувофиқ аст. 

Тарзу услуби омӯхтанаш ба мисли рубоби қошғарӣ аст2. 

Дутор – сози мусиқии халқии Осиёи Марказӣ маҳсуб 

ёфта, он аз аҳди қадим чун сози якканавозӣ ва ҷӯршаванда 

истифода мешавад. 

Маълумоти нахустинро оид ба сохт, тартиб, парда ва 

дигар хусусиятҳои дутор мусиқидони машҳур Зайнулобидин 

Ҳусайнӣ дар рисолаи мусиқиаш «Қонуни илмӣ ва амалии 

мусиқӣ» (фасли «Дар баёни дутор») сареҳан овардааст. 

Тибқи маълумоти ӯ дутор дар мусиқии асри XV мақоми хос 

дошта, дуториёни машҳури давраш Юсуф Мавлуди Дуторӣ, 

Хоҷа Исҳоқи Дуторӣ, Хоҷа Муҳаммади Дуторӣ ва дигарон 

                                                             
1 Маҳмадамонов, Х. Созҳои мусиқии Бадахшон. – Д.:Маориф, 2013.С-69-71 

2. Ад.: Петросян, А. И. Инструментоведение: Узбекские народные инструменты. – 

Ташкент: Уқитувчи, 1980. – С-24-27.; Вызго, Т.С. Музыкальные инструменты 

Средней Азии: Исторические очерки. –М.:Музыка, 1980.  
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дар санъати дуторнавозӣ назир надоштаанд. 

Ҳамзамон, аввалин эзоҳи илмиро оид ба сози дутор 

Маҳмуди Ҳусайнӣ дар рисолаи худ навиштааст. Дар ҳаёти 

мадании нимаи дуюми асри XV дар Хуросону Мовароуннаҳр 

ӯ сози дуторро дар радифи созҳои дигаре чун уд, қонун, 

танбӯр, чанг, най ва дигар созҳои маъмулӣ дорои мавқеи 

шоиста дониста, ин созро сози якканавозӣ ва гурўҳӣ ном 

бурдааст ва вобаста ба лаҳну овози ҳар як тори дутор 

тавзеҳот додааст. 

Дар он замон, дар шаҳрҳои Самарқанд, Бухоро ва Ҳирот 

дастаҳои калони навозандагон ҳунарнамоӣ намуда, 

навозандагони дутор ба мисли Хоҷа Исҳоқи Шиҳобӣ, Хоҷа 

Юсуф, Мавлуди Дуторӣ, Мавлоно Шарифи Дуторӣ ва даҳҳо 

устодони дигар шуҳрати калонеро соҳиб гашта буданд. 

Тибқи шарҳи ӯ дутор чунин аст: дастаи кӯтоҳ ва мушобеҳ ба 

барбат дошта, лек нисбатан аз он нафистар аст, косааш аз 

косаи барбат хурдтар, торҳо аз абрешиму сим будаанд1.  

Дуторро аҳли мусиқии онвақта тавассути мизроб 

менавохтаанд, ки онро дутори мизробӣ ном мебурдаанд. 

Шакли косахонаи дутор мурудшакл буда, дастаи дарози аз 

чӯби яклухти тут сохта мешавад. Дутори пардадор 13-14 

пардаи зеҳ дорад. Аксар вақт косахонаи дутор бо садаф 

ороиш дода мешавад. Садояш маҳини форам буда, ду сими 

аз шоҳӣ ва ё рӯда тайёр кардашуда дорад. 
 

Дуторро гир бо танбӯр бародар? 

Барор овози худ бо он баробар. 

Дилат лабрез з-оҳанги нишот аст, 

Зи ту базми тарабро савти дигар. 
 

Дутори замони пеш дар қиёс ба дутори имрӯза 

пардаҳояш камтар (аз 10 зиёд набуданд), косааш бузургтар, 

дастааш кӯтоҳтари мушобеҳ ба сози барбат, торҳояш 

абрешимӣ ё филизӣ буданд, бо мизроб (захма) навохта 
                                                             
1 Эзоҳ: аз сохти дутори имрӯза фарқият дорад. 
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мешуд. Ҳоло миқдори пардаи дутор 12 ва аз он бештар буда, 

ҳамчун сози дӯстдоштаи мардуми тоҷик, ӯзбек, афғон, эрон, 

туркман, қарақалпоқ, уйғур шуҳрат дорад1. 

Тарзу тариқи сохтани дутор аз дигар созҳои мусиқӣ 

фарқ дорад; косаи дуторро (аксар аз чӯби зардолу) аз 

тахтачаҳои тунуки нимдоираи ба ҳам ширешшуда месозанд, 

ки шакли мурӯдро дорад. Сози бепарда ба ҳисоб меравад ва 

аз коса, даста, дутор, сарпўш ва харак иборат аст. Роғҳои 

байни тахтачаҳоро бо қабурға (тахтачаи тунук) ё дигар 

маводи наҷҷорӣ рӯйпӯш мекунанд. Гоҳо қисми берунии 

косаи дуторро кандакорӣ ё наққошӣ менамоянд. Гарданаи 

коса нӯги тамоми тахтачаҳоро ҳалқасон нигоҳ медорад, ки 

аксар ҳотамкорӣ ва садафкорӣ мешавад. Рӯйи коса бо тахтаи 

тунуки аз чӯби тут тарошидашуда рӯйпӯш мегардад. Ба 

гарданаи коса дастаи суфтаи тарафи рӯяш ҳамвор, ки дар 

қисми болоӣ барои гӯшакҳо сӯрох ва барои нигоҳ доштани 

торҳо, ки булбулак ном дорад, часпонида мешавад. Дастаро 

баъзеҳо устухонбандиву садафкорӣ намуда, бо пулакчаҳои 

ҷилодор оро медиҳанд. Дутор бо зеҳ пардабандӣ мешавад. 

Барои дутор, думбура хараки дарозу рости ду тарафаш 

поядор ва торҳои онро аз ресмони шаст месозанд. Дутор 

аслан асбоби якканавозӣ  буда, бештар дар байни 

гўруғлисароѐн, фалаксароѐн, истифода мешуд.  

Дутор чун сози якканавозӣ ва ансамблӣ садои мулоиму 

форам дошта, тембраш нафису ширадор аст. Ба кварта, 

квинта ва унисон ҷӯр мешавад.                     

Дар асри ХХ сози дутор барои созҳои оркестрӣ такмил 

ёфта, номи дутори тенорро гирифт. Ин навъи дутор бо кварта 

ҷӯр шуда, тори якумаш ре-и октаваи якум ва тори дуюм ля-и 

октаваи хурдро дар бар мегирад. Нотаи он дар калиди 

скрипкавӣ  сабт шуда, аз навишташ як октава паст садо 

медиҳад. Диапазонаш аз ля-и октаваи хурд то ре-и октаваи 

                                                             
1 Энциклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик. – Д.:, 1988. – Ҷ.1. – С-429 
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сеюмро фаро мегирад.  

Сози дутор маҳорати баланди навозандагиро талаб 

намуда, бо нохуни нарангушт ва ангушти ишорат (дар ҳар ду 

тор баробар) навохта мешавад1. 

Дутори прима – сози такмилдодашуда, аз чӯби зардолу, 

тут ва чормағз тайёр карда мешавад ва аз ҳама регистри 

болоии садоро дар оилаи дуторҳо дорост. Даста ва косахонаи 

амудишакли чӯбӣ дошта, аз ду сими пардагӣ иборат аст. 

Дар гурўҳҳои ҳунарӣ, оркестр ва ансамблҳо ҳамчун сози 

якканавоз низ истифода мебаранд. Аппликатурааш бо 

созҳои рубоби прима ва ғижак якхела аст.Ҷураш ми-ля, 

диапазонаш аз ми-и октаваи якум то ля-и октаваи чорум 

мебошад.                     

                                                                                       

   

 
                               

  
                                

         

  
Дутори секунда, сози такмилдодашуда буда, аз чӯби 

зардолу, тут ва чормағз тайёр карда мешавад. Регистраш 

миёна. Дастаи кӯтоҳ ва косахонаи амудишакли чӯбӣ дошта, 

аз ду тори пардагӣ иборат аст. Аппликатурааш бо созҳои 

рубоби прима ва ғижак якхел аст. Ҷўраш ля-си, диапазонаш 

                                                             
1. Ад.: Энциклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик. – Д.:, 1988. – Ҷ.1. – С-429.; 

Петросян, А. И., Инструментоведение.– Ташкент, 1980. – С-23-24 
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аз ля-и октаваи хурд то ре-и октаваи чорум мебошад. Дар 

гурўҳҳои ҳунарӣ ва оркестр истифода мебаранд1.              

  

 
Дутори алт – сози такмилдодашуда, аз чӯби зардолу, 

тут ва чормағз тайёр карда мешавад. Регистраш миёна. 

Дастаи дароз ва косахонаи амудишакли чӯбӣ дошта, аз ду 

сими пардагӣ иборат аст. Диапазонаш аз ми-и октаваи якум 

то ля-и октаваи чорум, ҷӯраш кварта ми-ля мебошад. 

Аз қаторовозаи 12 аппликатурааш монанди дутор-

прима мебошад. Дар гурӯҳҳои ҳунарӣ ва оркестр ҳамчун 

сози якканавоз низ истифода мебаранд2. 

Дутори бас3  сози такмилдодашуда мебошад, ки аз чӯби 

зардолу, тут ва чормағз тайёр карда мешавад. Дутори 

басрегистри пастро дорост. Чор тор дорад, ки якумаш 

пардагӣ буда, боқимонда симҳои бофташудаи филизианд. 

Дастаи дароз ва косахонаи амудишакли калони чӯбӣ дорад. 

Бо мизроб навохта мешавад. Диапазонаш аз нотаи до-и 

октаваи калон то ля-и октаваи дуюмро дар бар мегирад. 

Дар гурўҳҳои ҳунарӣ, оркестр ва ҳамчун сози якканавоз 

низ истифода мебаранд. 

                                                               

            

                                                             
1 Петросян, А. И., Инструментоведение.– Ташкент, 1980. – С-45 
2 Петросян, А. И. Инструментоведение. Ташкент, 1980. – С-46. 
3 БАС (итал. Basso – ғафс, паст) 1) сози мусиқии регистраш паст, монанди туба-бас, 

контрабас ва ғ.; 2) садои аз ҳама поёнии (пасти) аккорд; садои паст ва поёнӣ дар 

мусиқии бисёровоза. 
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Дутори тенор – сози такмилдодашуда, аз чӯби зардолу, 

тут ва чормағз тайёр карда мешавад. Регистраш миёна. 

Дастаи дароз ва косахонаи амудишакл дошта, аз ду тори 

пардагӣ иборат аст. Диапазонаш аз ля-и октаваи хурд то ля-и 

октаваи сеюм, ҷӯраш ля-си мебошад. 

Ҳамчунин, вобаста аз қаторовозаи зарурӣ, сози мазкурро 

метавон квинта ва унисон ҷӯр намуд. Дар гурўҳҳои ҳунарӣ, 

оркестр ва ҳамчун сози якканавоз низ истифода мебаранд. 

 

 
Дутори контрабас сози навбунёд буда, аз ҷиҳати 

садобарорӣ дар регистри паст садо медиҳад. Навозишаш дар 

калиди басӣ  ва дар регистри боло дар калиди теноравӣ  

навишта шуда, як октава паст садо медиҳад. Торҳояш бо 

фосилаи кварта ҷӯр мешаванд: тори якум сол-и октаваи хурд, 

тори дуюм ре-и октаваи хурд, тори сеюм ля-и октаваи калон, 

тори чорум ми-и октаваи калон. 

Садо дар сози дутори контрабас бо воситаи мизроби 

калони аз пӯсти сахт тайёркардашуда бароварда мешавад. 

Иҷроиши tremollo ва бо воситаи ангушти калон иҷроиши 

pizzicato мумкин аст. Аз сабаби мавҷуд будани фосилаи 

калон байни қаторовозаҳо ва аппликатура, иҷроиши ба худ 

хос дорад-ангуштони сеюм ва чорум дар алоҳидагӣ 

истифода нашуда, балки якҷоя болои як парда гузошта 

мешаванд. Аз он лиҳоз, ки дутори контрабас ҳаҷман сози 
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хеле бузургҷусса аст, фосилаҳои қаторовозаҳои байни 

пардаҳо низ калон ҳастанд ва аз ҷиҳати техникӣ имконияти 

васеъ надорад. Дар оркестр нақши пойдеворро иҷро 

мекунад. Дар таносуб бо дутори бас садои хуби басиро (бам) 

ҳосил мекунад. Аз pp то ff навохтан имкон дорад1. 

 

 

 
Думбура сози дӯстдоштаи мардуми кӯҳистон буда, 

таърихи хеле қадима дорад. Ҷӯраш кварта, аслан аз чӯби 

зардолу, тут, чормағз тайёр карда мешавад. Торҳои онро аз 

ресмони шаст месозанд. Сохташ аз дастаи бепарда, косахона, 

сарпӯш (ё худ ба ибораи халқӣ-ругаҳ), харак ва гӯшак иборат 

аст. Дарозии косахонаааш то 35-37 см, дастааш 60 см аст. 

Сарпӯшаш аз чӯби ар-ар тайёр карда шуда, се ҷуфтӣ ҳашт 

сӯрохиҳои хурд дорад2.  

Барои сохтани думбра маъмулан то 4-5 сол чӯбро дар 

даруни об нигоҳ медоранд. Устоҳои касбӣ думбраро танҳо аз 

чӯби яклухт месозанд. 

Думбура аслан асбоби якканавозӣ  буда, бештар дар 

байни гўруғлисароѐн, фалаксароѐн  истифода мешавад. 

                              

  

 

                                                             
1 Петросян, А. И., Инструментоведение.– Ташкент, 1980. – С-447-48 
2 Энциклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик. – Д.:, 1988. – Ҷ.1. – С-428 
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Тор – созест, ки аслан дар Эрон, Қафқоз ва Осиёи 

Марказӣ хеле маъмул буда, тадриҷан ба гурўҳи созҳои 

миллии тоҷикон низ дохил гаштааст. Онро бо мизроб 

менавозанд. Сохти тор ба рақами ҳашт монанд буда, аз чӯби 

тут тайёр карда мешавад. Дарозиаш 80-90 см буда, аз 22 

парда ва ду октава иборат аст. Сози якканавозӣ буда, аз 5-6 ва 

ё  аз 9 то 12 тор иборат аст, ки миқдори гӯшакҳояш 

мувофиқи торҳо мебошанд.  

Бо мизроб менавозанд. Дар тамоми регистрҳо 

истифодаи ҳамаи фосилаҳо (интервал) инчунин аккордҳои 

сеовоза, чоровоза ва питсикато имконият дорад. Сози 

якканавоз ва хеле маъмул буда, садояш рангубори зебо ва 

қобилияти беохири навозиш аз ҷиҳати имкониятҳои 

техникиро дорост. Дар тамоми гурўҳҳои ҳунарӣ ҳамчун сози 

асосӣ истифода мебаранд. Пардаҳояш аз зеҳ иборатанд. 

 

Даст ба тору чанг зан, навбати гулъузор шуд, 

Саҳна зи печутоби ӯ ҷилвагаҳи баҳор шуд…. 
 

Пайдоиши сози торро ба Абӯнасри Форобӣ нисбат 

медиҳанд. Ба панҷ тори ин соз тори шашумро торнавози 

эронӣ Дарвеш Хон илова намудааст ва такмили пурраи он аз 

ҷониби устои озорбойҷонӣ, навозандаи беҳамтои сози тор 

Мирзо Содиқ Асад-оглӣ (1846-1902) амалӣ гаштааст. Ӯ 

миқдори торҳоро ба 11 расонида, 22 қаторовозаро дар 

дастаи ин соз ҷойгир намуда, шакли косахонаи онро тағйир 

медиҳад. Бо тағйир додани шакли косахона, имкониятҳои 
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техникии он зиёд гашта, вазни тор сабуктар мегардад ва 

имконияти дар чанд ҳолат (аввал онро танҳо ба болои зону 

монда менавохтанд) навохтани он муяссар гашт1. 

Сетор – сози зеҳӣ ва мизробӣ аст, ки бо мизроб 

(нохунак) навохта мешавад. Косааш мурӯдшакл, аз чӯби тут ё 

чормағз сохта мешавад. Қутри косааш тақрибан 20-25 см ва 

умқи косааш 15-20 см аст.  Сарпӯши он аз чӯби тут тарошида 

шуда, барои мавҷнокии садо дар сарпӯш 5-6 сӯрохча низ 

мегузоранд. Сетор дастаи ғафс дошта, ба 18-20 пардаи 

диатоникӣ тақсим мешавад. Илова ба ин, боз 3-4 пардаи 

ёридиҳанда (хаспарда) дорад. Дарозии умумии сетор 120-140 

см мебошад. Гӯшакҳо дар сари даста ҷой гирифтаанд. 

Сетор сози тории мусиқӣ буда, торҳояш филизианд ва 

бо мизроб ё ангушти ишоратӣ навохта мешавад.  

 

 
Сохти сетор аз ду қисм - косахона ва даста, баъдан аз 

гӯшакҳо, гӯшакхона, шайтонхарак, пардаҳо, даста, сарпанҷа, 

косахона, торгиреҳ, харак, панҷ тор, тори озоди ҷаррангосӣ 

ва сӯрохиҳои садобарор иборат аст. 

Сеторро ба барбат ва яке аз намудҳои танбӯр монанд 

мекунанд. Сози маъмулии мусиқии сокинони минтақаҳои 

шарқӣ ва ҷанубии Тоҷикистон мебошад. Барои такмили 

сози сетор инчунин саҳми Усто Худоназар Андубеков калон 

мебошад. Яке аз тарғибгарони сози сетор Ҳунарпешаи 

шоистаи ҷумҳурӣ Муҳаммадато Таваллоев ба ҳисоб меравад. 

Ҷӯраш кварта буда, баъзан ба ин соз боз тор ҳамроҳ намуда, 

онро панҷтор ва нуҳтор низ ном мебаранд. 

Дар маъхазҳои адабию таърихӣ ва мусиқии қадимӣ доир 

ба сетор маълумотҳои мухталиф ба назар мерасанд. Баъзе 

муаллифон шаҳодат медиҳанд, ки ситор бо номи «Сито» низ 

                                                             
1 Энциклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик. – Д.:, 2004 – Ҷ.3. – С-216-217 
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маъмул будааст. Ба ақидаи Низомии Ганҷавӣ гӯё барбат ва 

сито як созанд. Аммо Фирдавсӣ барбату рудро як соз 

мешуморад. 

Маъхазҳо собит мекунанд, ки «Сито» шакли 

таҳрифшудаи «ситор» (сетор) буда, дар сарчашмаҳо ҳарфи 

«р» афтидааст. Аз ин рӯ, сетор ҳанӯз дар асрҳои аввали 

солшумории мелод маъмул будааст ва ҳатто баъзан аз рӯи 

миқдори торҳо онро «Танбӯр» ҳам мегуфтаанд. Тахмин 

меравад, ки он номи танбӯри юнонӣ буда, сетор вожаи 

форсӣ ва ба форсӣ танбӯрро чунин ном бурдаанд. Боз ақидае 

ҳаст, ки сато ва танбӯр, ки бо камонча менавозанду имрӯз 

ҳам маъмул аст, аз истилоҳи «Сито» (ситор) гирифта 

шудааст ва аз замонҳои қадим то замони мо омада 

расидааст. 

Дар ҳақиқат дар қадим танбӯрро бо камонча 

менавохтанд ва он номи сито дошт, ки имрӯз дар байни 

мардуми ҳинд низ сози бисёртораест, шабеҳи рубоби 

боҳашамат бо номи«сито» ё «ситор». 

Бархе аз сарчашмаҳо маълумот медиҳанд, ки сетор дар 

сарзамини мардуми форс-тоҷик тақрибан аз асрҳои 15-16 

дар натиҷаи тағйир додани шакли танбӯр ба вуҷуд омада, 

минбаъд боиси аз байн рафтани барбат гардидааст, ки ин 

ақида ҳам асоси илмӣ дорад. Сипас ба косаи бузургу дастаи 

ғафси он якторӣ дар ҳар давр афзуда чортор, панҷтор, 

шаштор ва ғайра меномидагӣ шуданд. Чунин намудҳои 

сеторро мусаввараҳои асрҳои 16-17 (Бухорову Самарқанд) 

тасдиқ мекунанд. Торҳои он дар ҳақиқат филизӣ, бештар 

биринҷӣ буданд. Шаклҳои каме тағирёфтаи сетор дар байни 

мардуми озару туркман бо номи «Соз» маъмул аст. Вале 

шакли асосии он қадимист, ки имрӯз дар байни сокинони 

ноҳияҳои шарқӣ ва ҷанубии Тоҷикистон маъмул аст. 

Сеторро дар водии кӯҳистони Бадахшону Кӯлоб «сетор» 

ва дар водии Рашт «танбӯр» меноманд. Сетор аз қадим бо 

танбӯр иртиботӣ қавӣ дорад. Ҳоло торҳои сетор ҷуфтанд. 
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Ҳангоми навохтан садои ҷарангноки мавҷдор мебарояд. 

Баъзан номи сеторро аз рӯи тағийроти теъдоди торҳо низ 

дигар мекунанд. Масалан, панҷтор, шаштор, ҳафттор, 

ҳашттор, нӯҳтор ва ғайра1. 

Дигар намуди сетор вуҷуд дорад, ки он яке аз 

қадимтарин сози мусиқии тоҷикони Бадахшон аст. Ин сози 

мусиқӣ баъди созҳои рубоби помирӣ, қумрӣ, танбӯр дар 

қарнҳои XV – XVI ихтироъ шудааст. Устодони созтарош сози 

сеторро дар шаклҳои хеле гуногун метарошанд. Сетор аслан 

аз чӯби дарахти тут сохта мешавад. Бо сетори бузург 

муғанниён ва ҳофизони касбӣ, бо сеторча бошад, бонувон, 

наврасон ва кӯдакон машқи ҳунар мекунанд. 

Сетор бо баъзе ҷиҳатҳои сохт, шакл ва навозиш аз ситори 

Ҳиндустон куллан фарқ мекунад. Мутрибони бадахшонӣ 

сеторро бо нохунаки симин менавозанд. Қаблан, бо сетор 

танҳо суруду таронаҳои халқӣ навохтаву сароида мешуд. Бо 

мурури замон бо сетор тамоми оҳангу сурудҳои касбиву 

халқиро менавозанду месароянд. 

Сози сетор дар шаклҳои гуногун сохта мешавад. Агар 

танаи сетор васеътар сохта шавад, торҳои он ҳамон қадар 

зиёдтар шуданаш мумкин аст. Сетор аз коса, хазина, тана, 

торгирҳо, харак, сарпанҷа иборат аст. Дарозии танаи сетор 

якҷоя бо косааш 85-90 см буда, чуқурии косахонааш 18 см, 

дарозии косааш 34-37 см, бари косааш 15-18 см, дарозии 

танааш бе косахона 67 см аст. Сетор 7 тор дошта, се тори он 

асосӣ буда, 4 тори дигараш резонаторӣ мебошанд. Азбазки 

мутрибон се тори онро бештар истифода менамоянд, онро 

сетор ном мебаранд2. 

Гултор – сози торӣ  мизробӣ буда, дарозии умумии 

танаи он бо коса ва сарпанҷааш 70 см, бе сарпанҷа 65 см аст. 

                                                             
1.

 Раҳимов, И. Сетор // Энсиклопедияи адабиёт ва санъати точик. – Душанбе,2004. – 

Ҷ.3. – С – 119-120 
2 Маҳмадамонов, Х. Созҳои мусиқии Бадахшон. – Душанбе. Маориф, 2013. – С-

59-64. 
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Дарозии косаи гултор 20 см, бари косааш 20 см, чуқурии 

косааш 12 см буда, хазинаи гултор хеле хуб гулкорӣ карда 

шудааст. Сарпанҷаи гултор ба қафо фурӯ рафтааст. Гултор 6 

тори асосӣ дошта, 4 тори резонаторӣ дорад, ки дар бари 

хазинаи гулкоришудаи гултор ҷойгир шудааст. Гултор 2 

адад торгирҳо ва харак дорад.1 

Уд, созест бе парда, дар Шарқ онро «султони созҳо» ном 

мебаранд. Сози мазкур як навъ сози тории мусиқии тоҷикон 

буда, давраи пайдоиши онро ба замони Сомониѐн мансуб 

медонанд. Аз чўби чормағз, зардолу ва тут сохта шуда, косаи 

калони мурудшакл ва дастаи кўтоҳе дорад. Аз се то панҷ тор 

дошта, торҳояш аз рўдаи ҳайвонот тайѐр карда мешуд. Онро 

бо мизроби чўбин ва устухонӣ  менавозанд. 

Садои бой ва лаҳни зебо дорад, вобаста аз иҷроиш 

метавонад гуногунранг садо диҳад. Дар асри XVI сози уд дар 

Аврупо хеле маъмул гашт ва номгӯи созҳои аврупоӣ «liuto», 

«lIte» аз калимаи арабии «al oud» яъне «дарахт» гирифта 

шудааст. Олимони аввалине, ки оид ба илми мусиқӣ  

рисолаҳо офариданд (Ал-Қиндӣ, Форобӣ, Ибни Сино ва 

дигарон) удро ҳамчун сози мукаммалтарин шинохта, кулли 

шаклҳои санъати мусиқӣ (нағма, фосила, ҷинсу ҷамъ, парда, 

адвор ва ғ.)-ро бо бо воситаи тору ҷӯри уд баён кардаанд. Аз 

ин ҷиҳат метавон гуфт, ки уд дар санъати асримиёнагии 

машриқзамин мақоми сози асосиро соҳиб гардида буд. 

Тасвири нодири уд аз рисолаи машҳури Сафиаддини 

Урмавӣ «Китоб-ул-адвор» то замони мо расидааст2. 

Ҳамзамон, дар «Рисолаи мусиқӣ»-и Ҳасани Кавкабӣ 

нисбати пайдоиши ин соз оварда шудаааст: «Уд – ин созро 

Ҷамшед ба ҳам расонида, рӯзе даст ба сари худ ниҳода 

фикре дошт, ба хотираш расид, агар ҳамин таври сурати худ 

созе созам, чи гуна бошад. Ин буд, ӯро ба ҳам расонид. Уд ба 

                                                             
1 Ҳамон ҷой. С-81 
2 Низомов, А.// Энсиклопедияи адабиёт ва санъати точик. – Душанбе,2004. – Ҷ.3. – С 

– 242 
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миён омад, бо косаи калони мурудшакл ва дастаи кӯтоҳ. Бо 

чор тор. Гӯё чор унсур дар ҳар тор, дар ҳар садои он нуҳуфта. 

Тори масво – гӯё ҳавост, садои ҳаворо дорад, овозаш 

монанди ҳаво нарму рӯҳафзост, тори мислас – об аст, мисли 

об лаппиш мехӯрад, мавҷ мезанад, мисли об ғулғула дорад, 

тори бам – мушобеҳи замин аст, ки овозаш вазнинӣ ва 

сахтии заминро ифода мекунад.  

Тибқи иттилои сарчашмаҳо Абӯнасри Форобӣ ба уд 

тори панҷумро илова мекунад бо номи ҳодд. Тори ҳодд-

мазмуни овози тез, баландро гирифт. Вале маълум нашуд ин 

тори панҷум». Дар рисолаи «Ҳафт ҷом»-Муҳамади Фузулӣ 

оид ба сози уд низ маълумоти ҷолиб дода шудааст. 

Сози уд чун намунаи беҳтарини созҳои торӣ, ки хушсадо 

ва имкониятҳои зиёдро дорост, аз нигоҳи Дарвешалии 

Чангӣ шоҳи созҳои мусиқӣ аст. Уд дорои дувоздаҳ тор аст, 

ки ҳар ҷуфти он бо як овоз ҷур мешаванд ва 6 тори асосиро 

ташкил медиҳанд: ҳодд, зер, лисон, мислас, бам ва мухталиф. 

Тибқи иттилои Ал-Хоразмӣ ва Маҳмуди Қошғарӣ 

калимаҳои «уд» ва «барбат» тавъам буда, маънои ҳамин 

созро ифода мекунанд.  

Шарҳи Дарвешалии Чангӣ оид ба номҳои торҳои уд аз 

номҳои пештар омадашуда фарқият дорад. Масалан ӯ дар 

тори сеюм ба ҷои мано-лисонро овардааст, пас аз тори бам 

боз як тори ғафстареро бо исми мухталиф илова намудааст1. 

Тавре А. Болдирев қайд намудааст: «Яке аз 

навозандагони олам устод Ҳасани Удӣ буд, ки бо уд оҳангу 

таронаҳои «Дувоздаҳмақом»-ро хеле гӯё ва расо 

менавохтааст». Яъне, уд дар «Дувоздаҳмақом» чун танбӯр дар 

Шашмақом буд.  

                 Нағмаи ин уд мавзун чун бувад, 

     Лаҳни ин мутриб ба қонун чун бувад. 
 

Дар «Бадоеъ-ул-вақоеъ»-и Зайниддин Восифӣ гуфта 

                                                             
1 Дарвешалии Чангӣ, Рисолаи мусиқӣ, нусхаи қаламӣ, Р:468\1, (ас.19). 
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шудааст: «Аз нодиракорони созандагони олам устод Ҳасани 

Удӣ буд, ки муғанниёни рӯҳафзо худро аз доираи 

ҳалқабаргӯшони ӯ мешумурданд ва дар маҷлисе, ки ӯ бошад 

ин рубоиро месуруданд: 
 

Чун дойра мо зи пустпӯшони туем, 

Аз дойраи ҳалқабагӯшони туем. 

Гар бинвозӣ ба ҷон хурӯшони туем, 

В-ар нанвозӣ, аз хамӯшони туем1.. 
 

Дар замони Борбад уди имрӯза барбат ном дошт ва ин 

айёмро замони болоравӣ ва давраи нотакрору бисёр волои 

ин соз гӯем хато намешавад. Барбат (уд) дар дасти хунёгари 

нотакрор беҳтарин оҳангҳоро ба миён овард, шукуҳу 

шаҳомат бахшид, оламгир шуд. Тибқи маълумотҳои 

муаррихон «Борбад – устоди хунёгарон, ки 360 дастон, 30 

лаҳни мураккаби нишотангез ва 7 дастони «Хусравонӣ» 

тасниф кардӣ, аҳли ин илми Шариф ва санъати руҳонӣ бо 

имони комил гуфтаанд, 12 пардаи мусиқӣ аз таснифоти 

Борбад ибтидо ёфта».  

Сози уд дар тамоми гурўҳҳои ҳунарӣ, инчунин ба ҳайси 

сози якканавоз истифода бурда мешавад.  

Ҷўр ва диапазони уд чунин аст: 

 

 
 

                                                             
1 Зайниддин Махмуди Восифї. Бадоеъ-ул-вақоеъ / Зайниддин Махмуди Восифї; 

матни интиқодї бо муқаддима ва феҳрастҳо ба қалами А. Болдерев. – Москва, 1961. –

Ҷ. I; С-24. 
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Бам – тори сози мусиқӣ, ки садои пасти ғафс дорад. 

Тори мазкур одатан дар барбат (уд), рубоби бадахшонӣ, 

танбӯр, баландмақом ва рубоби афғонӣ истифода мешавад. 

Он нисбат ба дигар торҳо (мусанно, мусаллас, зер ва ҳод) 

ғафстар аст. Бам аз рӯдаи ҳайвонот (маъмулан гӯсфанд) сохта 

шуда, ҳангоми навохтан садои ғафси дурушт мебарорад. Дар 

ибтидо торҳои бам аз 4 қабат рӯда тофта шуда, ранги сиёҳ 

дошт. Тори бам аз 64 тори абрешим низ тофта мешуд. 

Таносуби ғафсии торҳои барбат 4:3:2:1 буд. 

Мусиқишиносони қадим хусусияти табиии садои ин торро 

ба яке аз чор унсури табиат – хок нисбат додаанд, ки таъсири 

он дурушти хушк ва ё дурушти тар аст. Ҳоло ин навъи торро 

аз пӯлоди асил тариқи ба тори рост (пружинавор) печидани 

тори дигари мисӣ ё пӯлодӣ месозанд ва дар гитараҳои 

гуногуннавъ истифода мебаранд. Дар мусиқии классикии 

форс-тоҷик бам одатан овози пасти ғафсро ифода мекунад. 

Дар мусиқии бисёровозаи имрӯзаи тоҷик ба овози бас 

мувофиқат дорад. 1 

Барбат – сози қадимаи тории захмавии мусиқӣ аз 

ихтирооти мардуми эронинажод аст. Барбат аслан калимаи 

форсӣ-тоҷикӣ буда, аз ду калима – «бар» (ба маънои сина, 

паҳлу) ва «бат» (мурғобӣ) таркиб ёфтааст. Косаи барбат бар 

тақлиди синаи мурғобӣ (дастааш кӯтоҳ) сохта шудааст. 

Аввал чунин навъи барбат маъмул буда, дар аҳди хилофати 

араб онро Барбати шабутӣ (дастакӯтоҳ) меномиданд. Сози 

барбат дар замони салтанати Сосониён дар байни арабҳо 

шуҳрат ёфт. Аввалин арабе, ки сози барбатро ба кишвараш 

бурда, навохтани онро ба ҳамдиёронаш омӯхт, Наср ибни 

                                                             
1 Донишномаи Шашмақом, Д., 2009. С – 37 
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Ҳорис ибни Қалда аст. Сози барбат аввал дар Ҳиҷоз, сипас 

дар дигар шаҳрҳои араб маъмул гашт. Навозандагон онро 

дар бағал гирифта, бо захма менавохтанд. 

Дарвешалии Чангӣ барбатро ҳамчун чанге, ки дар Юнон 

аз ҷониби Пифагор ихтироъ шудааст, шарҳ медиҳад. Ин соз 

ба гуфтаи ӯ аз ҳафт тори абрешимӣ, ки дар гӯшакҳои 

дутарафа мустаҳкам шудаанд иборат буда, чун сози қонун 

навохта мешавад. 

Бино ба тавсифи Асадии Тусӣ («Луғати форс») ин соз 

назди аъроб бо номҳои «Ал-барбат» ва «ал-уд» машҳур 

будааст. Сози форсиён будани барбатро Абдуллоҳ Котибии 

Хоразмӣ («Мафотиҳ-ул-улум») ва муаррих Ибни Хурдодбеҳ 

ёдрас шудаанд. Ибни Хурдодбеҳ дар асараш «Ал-лавҳ-ул-

малоҳӣ» навиштааст: «мусиқии форсиён бо барбатҳо ва 

чангҳост ва ин созҳо аз они эшон аст. Форсиён барои 

барбатҳо нойро баргузиданд ва барои танбӯрҳо дуной ва 

барои таблҳо сурнай ва барои чангҳо зангро». 

Барбат аввал аз 4 тор, яъне бам, зер, мусаллас, мусанно 

иборат буда, ба қавле Форобӣ ба он тори панҷум «мутлақ»-

ро илова кардааст. Бо мурури замон ҳофизону оҳангсозон, 

навозандагону мусиқишиносони форс-тоҷик Иброҳим ва 

Исҳоқи Мавсилӣ (асрҳои 8-9), Залзали Розӣ (асри 8), Исои 

Барбатӣ (асри 10) ва дигарон тору парда, усулҳои навозиш ва 

сохти барбатро тағйир ва такмил додаанд. Суннати иҷроии 

сози барбат дар замони Сомониён (819 – 1005) ва садаҳои 

баъдӣ хеле рушд намуда, устодоне чун Абулаббоси Бахтиёр, 

Исои Барбатӣ, Ротибаи Барбатӣ (асрҳои 9-10) ва дигарон дар 

ин соз асарҳои бисёре тасниф кардаанд. Барбат аз асрҳои 12-

13 ба Аврупо интиқол ёфта, дар дастаҳои ҳунарӣ истифода 

шудааст1. 

Бинсир (бо забони арабӣ ангушти байни вусто ва 

                                                             
1 Энсиклопедияи адабиёт ва санъати точик. – Душанбе,2004. – Ҷ.3. С – 238-239. Ад.: 

Раҷабов, А. Эҷод ва иҷрои мусиқӣ дар садаҳои IV-VII. Душанбе – 2011.; Раджабов, 

А. Борбад, эпоха, традиция и новаторство. Душанбе – 2010. С-105. 
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хинсир), номи пардаи миёнаи барбат (уд), ки байни 

пардаҳои вустои залзал ва хинсир воқеъ шудааст. 

Ба воситаи ангушти миёна дар ин парда ҳосил кардани 

овозро низ бинсир гӯянд. Ҳангоми навохтани сози барбат ин 

пардаро бо ангушти миёна зер мекунанд. 

Вазъи воқеъшавии пардаи бинсир дар нақшаи барои 

сози барбат (уд) тартибдодаи мусиқишинос Абдувалӣ 

Абдурашидов чунин аст: 

 

Мутлақ А Ҳ Ӣҳ Кб Кт 

Зоид Б Т Ӣв Кҷ Л 

Муҷаннаб Ҷ Ӣ Ӣа Кд Ла 

Саббоба Д Ӣа Ӣҳ Кҳ Лб 

Вустои фурс Ҳ Ӣб Ӣт Кв Лҷ 

В Ӣҷ К Кз Лз 

Вустои залзал З Ӣд Ка Кҳ Лҳ 

Ҳ Ӣҳ Кб Кт Лв 

Бинсир Хинсир Бам мусаллас мусанно зир ҳадд 

 

Ишораҳои ҳарфии А, Б, Ҷ, Д, Ҳ, В, З, Ҳ ифодаи тахминии 

байни пардаҳо буда, ин фосила аз ним парда хурд ва аз 

чоряк парда калонтар аст. Ишораи ҳарфии дигар хоначаҳои 

нақша низ фосилаи байни пардаҳоро ифода мекунанд. Аз 

ҷумла, фосилаи байни пардаҳои бинсир ва хинсир (Ҳ, Иҳ, 

Кб, Кт, Лв) ним парда аст. Инчунин фосилаи байни 

пардаҳои зоиду муҷаннаб, саббобаю вустои фурс низ ним 

парда аст1. 

Танбӯр – косахонааш мурудшакл буда, дастаи дароз 

дорад. Дарозиаш 1100-1500 мм, аз 16 то 19 парда ва аз 4 то 7 

                                                             
1 Абунасри Форобӣ, Китоби бузурги мусиқӣ, Т., 1375 ҳ. ш.; Абуалӣ Ибни Сино, 

Донишнома (Мусиқии Донишнома).Се рисолаи форсӣ дар мусиқӣ, Т., 1376 ҳ. ш.; 

Котибии Хоразмӣ, Мафотиҳ-ул-улум, Т., 1346 ҳ. ш.; Фарҳанги Рашидӣ, Теҳрон, 

1963; Фарҳанги форсӣ, Т., 1963; Фарҳанги Амид, Т., 1966; Донишномаи 

Шашмақом, Д., 2009; Раджабов А., Борбад, эпоха, традиция и новаторства, Д., 

2010; Раҷабов, А., Эҷод ва иҷрои мусиқӣ дар садаҳои 1V – V11, Д., 2011. 
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қаторвозаҳои иловагӣ дорад. Танбӯрро дар чанд намуд ҷӯр 

мекунанд. Танбӯр тавассути «нохун» навохта мешавад. 

«Нохун» дар ангушти ишоратии дасти рости навозанда 

пӯшида мешавад1. 

Косаи танбўрро бо тахтаи тунук рўбаст мекунанд. 

Дарозиаш 110-130 см аст. Сарпўши косаро аз чўби чормағз 

метарошанд. Асбоби пардагӣ  аст. Дар замони Сомониѐн 

торҳои танбўр аз рўдаи ҳайвонот сохта мешуд. Бештар ба 

сози қадимаи уд шабоҳат дорад. Ду навъи танбўр: хуросонӣ  

ва бағдодӣ  машҳур аст. Фарқашон дар он аст, ки танбўри 

бағдодӣ  дастаи кўтоҳ ва панҷ парда дошта, танбури 

хуросонӣ  дастаи дароз ва пардаҳои бисѐр дорад. Сетор, 

панҷтор, ҳафттор навъҳои гуногуни танбур мебошанд. 

Қайд намудан ҷоиз аст, ки Абӯнасри Форобӣ оид ба 

танбӯрҳои хуросонӣ ва бағдодӣ, Абдулқодири Мароғаӣ 

бошад оид ба танбӯрҳои ширвонӣ ва туркӣ маълумот 

додаанд. Шаклҳои дигари танбӯрҳо аз ҷумла афғонӣ, эронӣ 

ва ҳиндӣ низ маълуманд. 
 

                  Чу танбӯр? Нахли ҷунун бори ӯ, 

                          Рагу решаи бехудӣ тори ӯ. 

                  Ниҳон андалебе ба ҳар тори ӯ, 

                  Зи мизроб гул карда минқори ӯ… 

Дар рисолае омада, ки «Бидон, ки танбӯр дар аслаш 

танбора аст ва сию ду парда дорад. Ҳукамо чангро аз рӯи 

тор, сию ду пардаи танбӯр гирифтаанд ва оми танбӯр ба 

забони юнонӣ тан яъне дил, бур яъне харошидан, маънии он 

ҳамчунин мешавад, ки харошидани дил». Ҳасани Кавкабӣ 

дар «Рисолаи мусиқӣ» нисбати ин соз чунин гуфтааст: 

«Танбӯр созест қадим, танбӯра ба забони паҳлавӣ иборат аз 

ду калимаест, яъне «тан» иборат аз дил аст, «бӯра» иборат 

аст харошидан, яъне дилхарош…». Дарвешалиии Чангӣ низ 

дар рисолаи «Тӯҳфат – ус-сурур» ин нуктаро айнан гуфтааст, 

                                                             
1 Энсиклопедияи адабиёт ва санъати точик. – Душанбе,2004. – Ҷ.3. С – 167 
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ки « «Танбӯр лафзи румӣ буда, яъне «тан» иборат аз дил аст, 

«бӯра» харошидан аст»1. 

Зайнидинии Восифӣ  дар «Бадоеъ- ул-вақоеъ» оид ба  

танбурнавози беҳтарин Алӣ  Кучакӣ  Танбурӣ  ва сохти 

танбўр маълумот додаст.  

Тамоми Шашмақом дар пардахонаи танбӯр ҷо гирифта, 

дар пардаҳои танбӯр гӯё сохта шуда, бо сози танбӯр оғоз 

шуда, бо сози танбӯр хотима меёбад.  

Дар таҷрибаи иҷрокунандагӣ танбӯрҳои сетора ва 

чортора мавриди истифода қарор доранд. 

 

 
 

Аломатҳои ишоратӣ: П – бо ангушти ишоратии дасти 

рост аз боло ба поин захма задан; V – бо ангушти ишоратии 

дасти рост аз поин ба боло захма задан; П V – тори якум аз 

боло, дуюм аз поин; ПVП – поин, боло, поин; ППV – 

мутаносибан поин, поин, боло; ПVПV – мутаносибан поин, 

боло. 

 Сато – агар танбӯр ба воситаи камонча иҷро карда 

шавад, ин соз чунин номгузорӣ карда мешавад. Ҳангоми 

навохтан тамоми зарбҳои танбӯр (аз қабили нола, кашиш, 

рез) иҷро карда мешаванд, ба истиснои истифодаи дунохун. 

 
                                                             
1 Ад.: Семёнов, А.А., Среднеазиатский трактат по музыке Дарвешали (XIIв.) 

Ташкент, 1946 
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Баландзиком – (зиғом бо забони шуғнонӣ – соз), сози 

тории мусиқии қадимаи тоҷик. Баландзиком хоси тоҷикони 

кӯҳистони Бадахшон буда, дар баъзе маҳалҳо онро танбӯр низ 

мегӯянд. Баландзиком аз коса, хазина, даста, кӯпак (сар), 

харак, торҳо (зил), торгир (ду адад) ва гӯшакҳо иборат буда, 

90-105 см дарозӣ дорад. Қутри косааш 18-20 см, умқаш 12-14 

см ва бари хазинааш 13-15 см мебошад. Дар Баландзиком 

торҳои 1-2 асосӣ буда, торҳои дигар резонаторианд. Баъди 

ҳар 2-3 тақтеъ ба тори 7-ум (зингак), ки дар қисмати боло 

ҷойгир шуда, нисбат ба дигар торҳо нозуктару кӯтоҳтар (зил) 

мебошад, захма зада мешавад. Ин амал танҳо нисбати ба ҳам 

пайвастани лаҳнҳои як оҳанг иҷро мешавад. Баландзикомро 

одатан аз чӯби зардолу, тут, чормағз ва нок месозанд. Қабл аз 

оғози кор чӯби мувофиқро ба тарҳи соз тарошида, як ҳафта 

дар об тар мекунанд, баъд онро хушконида бо ду навъ теша 

аввал берун ва баъд даруни косаву хазинаро (аз охири коса ба 

дарозии 30-35 см ба тарафи даста) метарошанд. Сипас ба рӯи 

коса пӯсти ҳайвонот (аксар пӯсти гӯсола, қисми шикам), ки 

хуб даббоғӣ шудааст, мекашанд. Ба рӯйи лабҳои коса қабл аз 

пӯсткашӣ шилми зардолу ё елими махсус молида мешавад. 

Баъзан барои мустаҳкамтар намудан аз мехи нозуки чӯбӣ кор 

мегиранд. Баландзиком ҳафт зарб дорад1. 

Баландмақом – сози торию мизробии мусиқии тоҷикӣ 

буда, хоси мардуми кӯҳистони Бадахшон аст. Ин сози 

мусиқӣ аз бисёр ҷиҳат ба танбӯр шабоҳат дошта, аз 

косахона, хазина, тана, сарпанҷа, торгирҳо ва харак иборат 

аст. Дарозии умумии баландмақом 102-105 см, дарозии 

косаи он ҳамроҳи хазина 72 см, умқи косаву хазина 25-30 см, 

бари хазина 20-30 см ва қутри косааш 25-28 см, дарозии тана 

18-20 см ва баъзан 30-35 см мешавад. Далели фарқкунандаи 

баландмақом аз созҳои дигари мардумӣ садои баланд ва 

форамаш аст. Баландмақом 7 тори асосӣ ва 14 тори 

                                                             
1 Кароматов, Ф., Нурҷонов, Н. Музыкальное искусство Памира. М., 1978, С-101; 
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резанаторӣ дорад, ки ҳафтторӣ дар бари ду тарафи хазина 

ҷойгиранд ва 14 тори дигар резанаторӣ буда, андозаи онҳо аз 

ҷиҳати нозукӣ, кӯтоҳӣ ва маводашон аз ҳамдигар ва аз 

торҳои асосӣ фарқ мекунанд. Тарзи ҷӯркунии онҳо 

ноустувор буда, вобаста ба оҳанги суруд ба мавриди иҷрои 

ҳар мутриб вобастагӣ дошта, ҳар як мутриб мувофиқи табъу 

лаҳни худ онро ҷӯр мекунад. 

Устое, ки бори аввал сози баландмақомро ихтироъ 

намудааст, Сӯфӣ Муборакқадами Вахонист. Ӯ сози 

баландмақомро дар аввалҳои қарни Х1Х сохтааст. Аввалин 

баландмақом, ки дастранҷи Сӯфӣ Мубораки Вахонист, 

имрӯзҳо дар хонаи набераи ӯ дар деҳаи Ямги ноҳияи 

Ишкошим маҳфуз аст. 

Баландмақом аксар вақт сози якканавозист, гоҳе вобаста 

ба мавриди иҷро ба он даф, рубоб, қумрӣ ва ҳофизон 

ҳамовоз мешаванд. Косаи баландмақом бо пӯсти гов, ки хеле 

хуб коркард шудааст, пӯшонида мешавад. Торҳои 

баландмақом аз зеҳи рӯдаи гӯсфанд тайёр карда мешаванд. 

Баландмақомро аслан аз чӯби зардолу ва решаи он месозанд. 

Устоҳо кӯшиши зиёд ба харҷ медиҳанд, то онро аз чӯби 

зардолу тарошанд, зеро сози аз ин чӯб тарошидашуда овози 

хеле форам дорад1. 

Қонун – сози қадимаи ториест, ки ба чанг шабоҳат 

дошта, бо мизроб (нохунак ки ба сари ду ангушти ишоратии 

дастҳо васл мешавад) навохта мешавад. Ин сози мусиқӣ дар 

мамлакатҳои Шарқи Наздик ва Миёна, инчунин дар 

Арманистону Озарбойҷон хеле маъмул аст. 

Қонун аз қуттии чӯбини трапетсиямонанд иборат буда, 

сарпӯши қуттиро аз чӯб тарошида, ба як қисми он пӯст 

мекашанд. Дар рӯи пӯст харак гузошта мешавад. Дарозии 

қуттии резонаториаш 80-90 см ва бараш 38-40 см аст. Қонун 

24-25 тори пай (сегона) дорад, ки диапазонаш ба 3 октава 
                                                             
1. Кароматов Ф., Нурҷонов Н. Музыкальное искусство Памира. – М., 1978. С-102; 

Маҳмадамонов Х. Созҳои мусиқии Бадахшон-Душанбе, «Маориф», 2013. С-44-45. 



77 

рост меояд. Ҳоло торҳои регистри миёна ва баланд ба 

торҳои филизӣ иваз шудаанд. Гӯшакҳо имкони ба ним тон 

(парда), як тон ва якуним тон ҷӯр карданро доранд. Қонун 

номи ба гурӯҳи созҳои торӣ-мизробӣ дохил шуда, шакли 

дурусти мутавозӣ (трапетсия) дошта аз 63 то 84 тор дорад. 

Сарпӯши қуттӣ аз чӯб тарошида шуда, ба як қисми он пӯст 

мекашанд. Торҳои зиёд ва садои зебои пурхурӯш дорад. 

Тарзи иҷроишаш: навозанда онро болои зону гузошта, 

бо мизроб-«нохун», ки аз металл ё косахонаи сангпушт таёйр 

кардашуда, ба ангуштҳои ишоратии дастҳо пӯшида 

шудаанд, торҳоро ба тарафи худ кашида захма мезанад. 

Ангушти ишоратии дасти чап баъд аз дасти рост ҳаракат 

намуда, композитсияи дуовозаи фосилҳои мувозиро 

(паралел) ба вуҷуд меорад. Аввалин ахбор оид ба сози қонун 

дар сарчашмаҳои таърихии асри X омадааст ва номи 

дигараш «шоҳрӯд» мебошад. 

Дар «Ғиёс-ул-луғот» омада: «Қонун ин лафзи сурёнист ё 

юнонӣ. Вале дар «Бурҳон» навишта, ки қонун муарраби 

қонун аст, яъне арабишудаи «Қонун». Дар «Рисолаи 

мусиқӣ»-и Ҳасани Кавкабӣ бошад, ин соз чунин арзёбӣ 

шуда: «Қонун созест, ки Афлотуни Ҳаким мондааст ва 

Афлотун аз акси чанг бардоштааст. Мегӯянд, ки чангро рост 

сохт, бар замин нагузошт ва Афлотун бар замин ӯро дид, дар 

дил нақши қонун кард». Аз ин суханҳо бармеояд, ки қонун 

ҳамзоди чанг аст ва бо мизроб навохта мешавад.  

Зайниддин Восифӣ дар «Бадоеъ-ул-вақоеъ» нақле 

нисбати қонуннавози машҳури замонаш овардааст: 

«Қосималии Қонунии созанда буд, гардун аз барои торҳои 

қонунаш аз ҳола (хиргаҳи моҳ) каловаи сим меовард ва 

мусиқинавози даврон аз барои намунаи гӯшҳои он қонун 

ғунчаҳои гулбуни чаманро пеши устоди қонунтарош 
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мебурд»1.  
 

Нолаи қонуни ӯ к-аз наргиси ҷодуш буд, 

Чун нанолад з-он ҳама пайкон, ки дар паҳлӯш буд». 

 

Нақибхони Туғрал дар ғазалҳояш аз ин соз хеле фаровон 

истифода бурдааст: 

 

Баму зери хомӯшӣ кай кунад мизроби ман дигар?! 

Ба ғайр аз сози қонуни ту оҳанге намесозам. 

ё ки: 

Ба мизроби дигар қонуни ишқат соз мекардам, 

Навои пардаи «Ушшоқ»-ат аз «Шаҳноз» мекардам. 
 

Дар гузашта, машшоқони қонуннавоз аз қабили 

Қосималии Қонунӣ (охири асри 15 ва авали асри 16), Мирзо 

Байрами Қонунсоз ва ғайра бо ҳунарашон дар замони худ 

шӯҳрат доштанд. Ҳоло қонун бештар дар Тоҷикистон, 

Арманистон ва Озарбойҷон маъмул аст. Дар Тоҷикистон 

қонун солҳои 80 асри ХХ ворид гардид ва аввалин 

қонуннавози тоҷик Алмос Абдуллоев мебошад. Қонун чун 

сози таълимӣ дар Консерваторияи миллии Тоҷикистон ба 

номи  Т. Сатторов ва Донишкадаи давлатии фарҳанг ва 

санъати Тоҷикистон ба номи М.Турсунзода истифода 

мешавад2. 

Соз – яке аз созҳои маъмул ва дӯстдоштаи мусиқии 

халқҳои Тоҷикистон, Озорбойҷон, Арманистон, Ўзбекистон, 

Эрон, Арабистон ва Туркия буда, таърихи хеле тӯлонӣ дорад. 

Аз чӯби тут, чормағз тайёр карда мешавад. Сарпӯшаш аз 

чӯби бед тайёр карда шуда, дар байни сарпӯш сӯрохии на он 

қадар калон ба монанди лаб дорад. Диапазонаш аз си-и 

                                                             
1 . Зайниддин Махмуди Восифї. Бадоеъ-ул-вақоеъ / Зайниддин Махмуди Восифї; 

матни интиқодї бо муқаддима ва феҳрастҳо ба қалами А. Болдерев. – Москва, 1961. –

Ҷ. I.С-23. 

2 Раҳимов, И. Қонун // Энциклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик. – Душанбе, 2004. – 

Ҷ.3. – С-425-426.  
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октаваи хурд то ми-и октаваи чорум. Онро гоҳо «ҳашттор» 

низ меноманд. Тори якум аз 3 сим иборат буда, дутоаш 

борик ва сеюми ғафс мебошад. Тори дуюм 2 сими таносубан 

борик ва ғафс дошта, тори сеюм низ аз ду сим-яке борик ва 

дигари ғафс иборат аст. Бо мизроби аз селулоид ё ибонит 

тайёр кардашуда навохта мешавад. Сохташ аз даста, 

косахона, сарпӯш, харак, торқапак, парда, торҳо (ҳашт сим), 

гӯшак иборат аст. Дарозиаш 110-120 см аст. Пардаҳояш аз 

зеҳ иборатанд. 

Аломатҳои шартӣ- П – зарби мизроб аз боло ба поин; V 

– зарби мизроб аз поин ба боло. 

Айни замон, сози дигар халқҳо аз сози дар Тоҷикистон 

роиҷ буда, аз рӯи шакл, садобарорӣ (ба истиснои тарзи 

иҷроиш) қариб фарқе надоранд. Ин далели робитаҳои 

ногусатании таърихии фарҳанги миллатҳо мебошад. 

Устоҳое, ки созҳои торӣ-мизробиро месозанд, пеш аз 

ҳама услубҳои кандакорӣ, ҳаккокии бадеӣ ва малакаи тартиб 

додани тарҳи мурракаби созҳо ва нақшу нигори онҳоро 

доранд. Ҳамзамон, донистани таркиби ғурагаҷ, елими 

(ширеш) дуредгарӣ ва усулҳои истифодаи он, меъёри 

ширешкорӣ ва муҳлати нигоҳдории чӯб, такмил ва ороиши 

созҳои торӣ-мизробӣ, усулҳои суфтакунӣ ва ҷилодиҳии 

масолеҳи чӯбӣ, меъёри тағйироти андоза ҳатмист. 

Дар ин росто, усто бояд технологияи васлкунии ҷузъҳои 

соз, навъ, нуқсон ва хусусиятҳои физикию техникӣ, 

садогузаронӣ ва самтҳои нахи чӯб, қоидаҳои танзим ва 

истифодаи симарра ва дастгоҳи пармакунӣ, инчунин 

таркиб ва хусусияти ширешҳоро ба хубӣ донад. Дар 

раванди коркарди маҳсулоти чӯбӣ барои сохтани созҳои 

торӣ-мизробӣ устоҳо бо асбобҳои одии исканҷа нуқсонҳои 

чӯбро бартараф намуда, сипас бо дастгоҳи наҷҷорӣ ё 

симарра тарҳу ангораи созро аз рӯи қолаб анҷом медиҳанд. 

Баъдан корҳои ғӯрагаҷкунӣ, тахту ҳамвор ва сайқал додани 

қисмҳои каҷхати болоии соз, бо ширеш васлкунии онҳо, 
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пардоздиҳии ёнаҳои қисмҳо бо асбобҳои махсус сурат 

гирифта, дар охир бо ороиш додани дигар қисмҳои соз, 

танзим ва шинонидани гӯшакҳо ва зерторҳо, кашидани 

торҳо сози мусиқӣ барои истифода омода мегардад. 

Коркарди қисмҳои чӯбӣ ва филизии созҳои мусиқии 

торӣ – мизробӣ дар дастгоҳи пармакунӣ, рандакорӣ ва 

пардоздиҳӣ, инчунин бо ҷилбур анҷом дода мешавад. 

Арракунии чӯб танҳо баъд аз муайян намудани кунҷи 

майлони соз, самти нах ва солҳалқа амалӣ карда мешавад. 

Гӯшак яке аз ҷузвҳои муҳими созҳои зеҳӣ-тории мусиқӣ 

мебошад. Гӯшак дар қисмати болоии дастаи соз ҷойгир 

буда, бо воситаи он торҳои соз маҳкам карда ва таранг 

кашида мешаванд. Гӯшакро маъмулан аз ҷуби сахт (тут, 

зардолу, бед, чормағз) ва филиз месозанд, ки дарозияш 6-7 

см, ғафсияш 1-2 см буда, шаклаш дарозрӯяи қуббадор аст. 

Қуббаҳо вобаста ба сози мусиқӣ шаклҳои гуногун доранд. 

Барои ҷой кардани гӯшакҳо аввал миёнаи тарафи болои 

дастаро ба қадри 10 см (дар рубоб, тор ва ғижак) ковок 

намуда, сипас дар ду дарафи умқаш сӯрох гузошта, нӯги 

торро ба он мустаҳкам менамоянд. Ҳангоми ҷӯр кардани соз 

гӯшакро тоб дода, торро таранг мекунанд ва садои ба табъ 

мувофиқро ҳосил менамоянд. 

Дар созҳои қадимаи мусиқӣ гӯшак низ чунин мавқеъ ва 

шакли худро дошт. Айни замон, дар созҳои эстрадӣ ва 

созҳои миллӣ низ гӯшакҳои филизӣ ва пластмассавӣ маъмул 

гаштаанд1. 

 

§4. Гурўҳи созҳои тории камончадор 

 

Ба гурўҳи созҳои тории камончадор ғижакҳо, қобуз, сато 

дохил мешаванд. 

Ғижак – сози торӣ-камонии мусиқист, ки дар Осиёи 

                                                             
1 Энциклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик. – Душанбе, 1988. – Ҷ.1. – С-271. 
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Марказӣ, Эрону Афғонистон, баъзе ҷумҳуриҳои Кафқоз аз 

давраҳои қадим бо номҳои гуногун маъмул буд. Онро 

тоҷикон – ғижак ё ғиҷак, озариҳову арманиҳо – кеманча, 

афғонҳо – дилрабо, ҳиндуҳо – сиринча меноманд. 

Муҳақиқон таърихи пайдоиши ғижакро ба асрҳои 9-10 

нисбат медиҳанд. Ҳанӯз дар асри XV Мавлоно Абдураҳмони 

Ҷомӣ аз садои дилнавози ин соз ба ваҷд омада, дар бораи 

садои ғижаку ғижакнавоз чунин гуфтааст: 

 

Садои он ғижакам кушту шакли он ғижакӣ, 

Ки шӯри маҷлиси ушшоқ шуд зи пурнамакӣ. 

 

Мусиқишинос, мутриб ва шоири асрҳои 16-17 

Дарвешалии Чангии Бухороӣ дар асараш «Туҳфат-ус-сурур» 

пайдоиши ғижакро дар Осиёи Миёна ба асри Х ва ихтирои 

онро ба Абӯалӣ ибни Сино ва Носири Хусрав нисбат 

додааст. 

Дар асари Зайниддин Восифӣ  дар бораи сози мусиқии 

ғижак ва дар бораи Саид Аҳмади Ғижакӣ  ном шахс 

маълумот дода шудааст: «Ва саромади созандагон писари 

устод Саид Аҳмади Ғижакӣ  буд, ки гардуни ҷоми заррини 

хуршеди ховарироаз барои тоси ғижаки ў муносиб медид». 

Восифӣ  Саид Аҳмади Ғижакиро беҳтарин ғижакнавози 

ин давра шуморида, баҳунари волои ў баҳои баланд додааст. 

Тавре муҳаққиқи осори ў А. Болдирев менависад: «Дар 12 

мақом ва бист ва чаҳор шуъба ва шаш овоз ва ҳафт даҳ (баҳр) 

усул, ки қуллиёти мусиқӣ  аст, амале баста ва сози ғижакро 

бисѐр хуб менавохт»1.  

Мардуми тоҷик бештар ду намуди ғижак – кӯҳистонии 

косааш чоркунҷа ва касахонааш дойирашаклро истифода 

мебурданд. Дар водиҳои кӯҳистони Тоҷикистон мутрибони 

халқӣ бештар аз ғижаки дутора истифода мекунанд. Он бо 
                                                             
1 Зайниддини Восифї. Бадоеъ-ул-вақоеъ / Зайниддин Махмуди Восифї; матни 

интиқодї бо муқаддима ва феҳрастҳо ба қалами А. Болдерев. –– Москва, 1961. –Ҷ. II. 
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шаклҳои гуногун сохта мешавад. Яке аз он шаклҳо дар 

шакли доира сохта шуда, болояш бо пўсти гов ё пўсти буз 

кашида, барои садо бароварданаш камонак сохта мешуд. 

Камонак аз қилҳои думи асп иборат буда, онро бо шираи 

дарахт омезиш дода, дар мавриди ба торҳо лаппиш додан, 

садои мусиқии форам ба вуҷуд меомад.1 

Ғижак сози тории камончадор буда, таърихи тӯлонӣ 

дорад. Он аз чӯби зардолу, тут, чормағз сохта шуда, аз даста 

ва косахона, ки бо пӯст пӯшонида шудааст, иборат аст. Чор 

сим дорад, ки ба тарзи квинта ҷӯр шуда, бо камонча навохта 

мешавад. Нотааш дар калиди скрипкавӣ  навишта мешавад. 

Диапазонаш аз нотаи сол-и октаваи хурд то нотаи ля–и 

октаваи чорум буда, аппликатурааш ба сози скрипка монанд 

аст. Дар тамоми регистрҳо истифодаи ҳамаи фосилаҳо 

(интервал) инчунин аккордҳои сеовоза ва чоровоза, 

питсикато имконият дорад. Садояш дар тори якум равшан, 

дуюм ва сеюм маҳину зебо ва чорум ғафси на он қадар 

баланд аст.  

Вобаста ба имкониятҳои зиёди техникӣ ва садобарорӣ 

яке аз созҳои асосии якканавозӣ ва ансамблу оркестри 

созҳои миллӣ ба ҳисоб меравад. Ғижак аз гӯшакҳо, остона, 

даста, торҳо (4 тор), харак, косахона, мембрана, муштак, поя, 

камончӯб ва зеҳ иборат аст2. 

Аломатҳои шартӣ- П – ҳаракати камон ба рост; О – 

тори кушода;I – тори якум ми; II – тори дуюм ля; III – тори 

сеюм ре; IV – тори чорум сол. 

 

                                                             
1 Зайниддин Махмуди Восифї. Бадоеъ-ул-вақоеъ / Зайниддин Махмуди Восифї; 

матни интиқодї бо муқаддима ва феҳрастҳо ба қалами А. Болдерев. – Москва, 1961. –

Ҷ. I. 
2 Ад..;Петросян, А. И. Узбекские народные инструменты. – Ташкент, 1980. – С-9.; 

Раҷабов, А. Санъати мусиқӣ дар аҳди Сомониён //Искусство таджикского народа. 

Вып.4 Д., 1974; Энциклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик. – Душанбе, 2004. – Ҷ.3. 

– С-406-407.  
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Ғижаки алт дар асоси ғижак,  тахминан солҳои 40-уми 

асри ХХ ихтироъ шудааст. Аз чӯби зардолу, тут, чормағз 

сохта шуда, аз даста ва косахона иборат аст, ки косахонаи он 

бо пӯст пӯшонида шудааст. Чор сим дошта, бо камонча 

навохта мешавад. Нотааш асосан дар калиди алтӣ  (бинобар 

ин унвони ғижаки алтро гирифтааст) ва нотаҳои баландаш 

дар калиди скрипкавӣ  сабт мегарданд. Садодиҳиаш 

регистри мобайни гурўҳи ғижакҳоро фаро мегирад. Ҷӯраш 

квинта аст. Дар тамоми регистрҳо истифодаи ҳамаи 

фосилаҳо (интервал) инчунин аккордҳои сеовоза ва 

чоровоза, питсикато имконият дорад. Диапазонаш аз до-и 

октаваи хурд то ля-и октаваи сеюмро дар бар мегирад. 

Имкониятҳои васеи техникӣ ва садои ғафси марғуладор 

дорад. Асосан сози оркестрӣ буда, вобаста ба имкониятҳои 

зиёди техникӣ ва садобарорӣ баъзан дар асарҳои оркестрӣ 

ҳам барои якканавозӣ ва ҳам барои аккомпонемент 

истифода мешавад. Тарзи иҷроишаш монанди дигар созҳои 

тории камончадор мебошад. 

Намуди ғижаки алт ба ғижаки чортораи прима монанд 

буда, бо тембри садояш аз он фарқ мекунад. Ғижаки алт бо 

фосилаи квинта ҷӯр шуда, тори якум бо нотаи ля-и октаваи 

якум, тори дуюм бо нотаи ре-и октаваи якум, тори сеюм бо 

нотаи сол-и октаваи хурд ва тори чорум бо нотаи до-и октаваи 

хурд садо медиҳад. Ҳаҷми ғижаки алт аз ғижаки муқарарӣ 

калонтар буда, дастаи камончаи он ба тарзи камончаи 

скрипка дошта мешавад. Дар услуби нотанависии партитура 
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дар хати сеюм, баъд аз ғижакҳои 1 ва 2 ҷойгир аст. Услуби 

навозандагӣ, аппликатура (ангуштгузорӣ) ва штрихҳо 

монанди ғижаки урфӣ буда, аз ҷиҳати техникӣ имконияташ 

маҳдудтар аст. Ҳамсадоии ғижаки алт бо ғижаки бас хело 

форам ба гӯш мерасад 1. 

 

 

 

 
 

Гижаки бас дар асоси ғижак сохта шуда, регистри 

пастро дар гурӯҳи созҳои тории камончадор дорост. 

Нотааш дар калиди басӣ  ва дар регистрҳои боло бошад дар 

калидҳои теноравӣ  ва алтӣ  навишта мешавад. Аз чӯби 

зардолу, тут, чормағз сохта шуда, аз даста ва косахона, ки 

пӯст кашида шудааст, иборат аст. Чор тор дошта, бо 

камонча навохта мешавад. Дар тамоми регистрҳо 

истифодаи фосилаҳо (интервал) инчунин аккордҳои сеовоза 

ва чоровоза, питсикато имконият дорад. Ғижаки бас бо 

фосилаи квинта ҷӯр шуда, диапазонаш аз до-и октаваи хурд 

то ре-и октаваи сеюм мебошад. Вобаста ба имкониятҳои 

зиёди техникӣ ва садобарорӣ яке аз созҳои асосӣ ба ҳисоб 

меравад. Тарзи иҷроишаш монанди дигар созҳои тории 

камончадор мебошад. Садои марғуладори зебо дорад. Дар 

оркестр ҳамчун сози асосӣ ва ҷўрнавозӣ  (аккомпонемент) 

                                                             
1 Шарипов, Н. Ғижак // Энциклопедияи адабиёт ва санъати точик //ЭМТ – Душанбе, 

2004. С-271.; Петросян А.И Инструментоведение // Узбекские народные 

инструменты. – Ташкент, 1980. С – 285-286;  
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истифода мебаранд. 

 

 

 
 

Сози мазкур шаклан аз ғижаки прима ва алт фарқ 

мекунад. Дар охири косахонаааш такягоҳи оҳанин (20-25 см) 

дорад, ки нӯгаш ба замин қарор мегирад ва косахонааш дар 

байни ду зону дошта мешавад. Тарзу услуби навохтани он ба 

мисли ғижак аст, вале аппликатурааш (ангуштгузорӣ) фарқ 

мекунад. Бинобар дастаи дароз доштанаш, позитсияҳо 

(мавқеи ангуштгузорӣ) на бо чор, балки бо се ангушт (ҳар як 

позитсия се овозро дар бар мегирад) иҷро карда мешаванд. 

Дар регистри баланд, инчунин ангушти калони дасти 

чап низ истифода бурда мешавад. Ин амал кори навозандаро 

як қадар осон мегардонад ва он бо аломати махсус дар боло 

ишора мешавад. Сози мазкур ҳамчун сози техникӣ дониста 

шудааст. 

Ғижаки контрабас дар асоси ғижак сохта шуда, дар 

гурўҳи созҳои тории камончадор регистри аз ҳама пастро 

дорост. Сози транспониркунанда буда, нотааш дар калидҳои 

бас (барои навозиши оркестрӣ), тенор ва гоҳо дар калиди 

скрипка (барои навозиши якка) навишта мешавад ва аз 

навишташ як октава паст садо медиҳад. Диапазони имлои 

нотавии сози мазкур дар регистри аз ми-и контраоктава то 

ми-и октаваи якум (садодиҳии аслӣ ля-и октаваи якум) як 

октава пастро фаро гирифта, то нотаи сол-и октаваи дуюм 

мебошад. Дар услуби нотанависии партитура, дар гурўҳи 
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созҳои камончадор, дар хати аз ҳама паст-панҷум (пас аз 

ғижаки бас) ҷой дода мешавад. Тарзи иҷроишаш монанди 

дигар созҳои тории камончадор буда, дар оркестр нақши 

пояи регистри басро иҷро мекунад. Бо фосилаи кварта ҷӯр 

шуда, торҳои он ба таври зайл-тори якум сол –и октаваи 

хурд, тори дуюм ре-и октаваи хурд, тори сеюм ля-и октаваи 

калон ва тори чорум ми-и октаваи калон ном бурда 

мешаванд. 

Сози ғижаки контрабас шаклан хело бузургҷусса 

мебошад. Бинобар ин, онро рост дошта менавозанд. 

Аппликатура (ангуштгузорӣ)-и он низ аз дигар созҳои 

гурўҳи камончадор ба куллӣ фарқ намуда, тарзи навозандагӣ 

ба мисли дигар созҳои камончадор мебошад. Дар оркестр 

ғижаки контрабас асосан вазифаи поягузории овозҳои 

басиро иҷро мекунад1. 

 

 

 
Ғижаки кӯҳистонӣ – ду тор дошта, косахонааш 

чоркунҷа мебошад. Бештар ду навъи он – косахонааш 

чоркунҷа ва косахонааш доирашаклро истифода мебаранд. 

Ин намуди ғижакҳо бо фосилаи кварта ҷӯр шуда, ду ё 

баъзан се тор доранд. Тори якум нотаи ре-и октаваи дуюм, 

тори дуюм нотаи ля-и октаваи якум ва тори сеюм нотаи ми-и  

(дар баъзе созҳо дучор меояд) октаваи якум ном дорад. Тори 

сеюми ин гуна ғижакро баъзан ба нотаи ре-и октаваи якум 

низ ҷӯр мекунанд. Ғижаки кӯҳистонӣ аз косахона (тунукагин 

ва баъзан аз кадуҳои махсус), сутун, дастаи дойирашакл, 

торҳо, хараки поинӣ ва болоӣ (остона), гӯшакхона ва гӯшак 

                                                             
1 Петросян, А. И. Узбекские народные инструменты. – Ташкент, 1980. – С-9-20 
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иборат мебошад. Дарозии умуии ин намуди ғижак 55-60 см-

ро ташкил медиҳад. Диапазонаш аз нотаи ми-и октаваи якум 

тақрибан то нотаи ре-и октаваи сеюмро дар бар мегирад. 

Ғижаки косахонааш доирашакл нисбат ба ғижаки кӯҳистонӣ 

маъмултар буда, бартариҳои зиёдро дорост. Ин намуди 

ғижакҳо бештар дар байни халқҳои Осиёи Миёна ва 

ҷумҳуриҳои Қафқоз маъмул буда, бештар аз чӯби тут, 

зардолу ва чормағз тайёр карда мешаванд. Устоҳои номдори 

ғижактарош дар Тоҷикистон З. Наҷмиддинов, П.Пасевин, Х. 

Савров, Д. Раҷабов, М. Галимов буданд.1 

Мутрибони халқӣ бештар ғижаки кӯҳистонии дутораро 

истифода мекунанд. Ғижаки кӯҳистонии косахонааш 

чоркунҷа ба фосилаи кварта ҷӯр шуда, ду ё баъзан се тор 

дорад. Тори якум ре-и октаваи дуюм, тори дуюм ля-и октаваи 

якум ва тори сеюм ми-и (дар баъзе созҳо дучор меояд) 

октаваи якум ном доранд. Мутрибоне, ки тори сеюмро 

истифода мебаранд, онро баъзан ба нотаи ре-и октаваи якум 

низ ҷӯр мекунанд. Ғижаки кӯҳистонӣ аз косахона (чӯбин, 

тунукагин, баъзан аз кадуҳои махсус), сутун, даста, торҳо, 

хараки поинӣ ва болоӣ (остона), гӯшакхона ва гӯшакҳо 

иборат аст. Дарозии умумиаш 55 – 60 см аст. Дастаи ин 

намуди ғижаки кӯҳистонӣ доирашакл буда, диапазонаш аз 

нотаи ми-и октаваи якум (баъзан нотаи ре) то ре-и октаваи 

сеюмро дар бар мегирад. 

Дигар намудҳои ғижаки кӯҳистонӣ (бадахшонӣ) 

инҳоянд: 

Давлатбекғижак – аз дигар ғижакҳо куллан бо сохташ 

фарқ мекунад. Андаке мурӯдшакл буда, косахонааш он 

қадар чуқур нест. Танааш ва сарпанҷаи он ба рубоби помирӣ 

                                                             
1 Энциклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик Ҷ.3-Душанбе,2004, Ад.: Ад.: Данскер, 

О.О. Музыкальная культура таджиков Каратегина и Дарваза // Искусство 

таджикского народа.Вып. 3 Д., 1965; Петросян А.И Инструментоведение // 

Узбекские народные инструменты.-Ташкент, «Уқитувчи», 1980; Вызго Т.С. 

Музыкальные инструменты средней Азии // Исторические очерки.-М, «Музыка», 

1980.  
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монанд аст. Бари косахонааш 12 см, дарозиаш 18 см, дарозии 

танааш 85 см аст. Ин соз чаҳор тор дошта, камончаи он аз 

чӯби бед ва мӯйинаи камончааш аз қили думи асп тайёр 

карда мешавад. 

Наҷмонғижак – аз чор тор иборат буда, торгирҳои он 

оҳанинанд. Камончаи он аз чӯби бед ва мӯйинааш аз қили 

думи асп тайёр карда шуда, дарозии сози мазкур 76 см, 

дарозии танаи он бо сарпанҷааш 47 см, бари ним доираи 

косааш 28 см, баландии он 26 см, бари нимкосаи дуюмаш 28 

см, бадандиаш 14 см, сарпанҷааш чоркунҷа буда, нӯгаш аз се 

давраи доирашакл иборат аст. Рӯйи косахонаашро бо тахтаи 

хеле суфтакардаи дарахти зардолу мепўшонанд.1 

Ҷонбозғижак – дарозии умумии он 75 см, ҷуқурии 

косааш ба андозаи 5 см, бари косааш 26 см, баландии косааш 

28 см, бар ва баландии косаи дуюмаш 20 см мебошад. 

Дарозии танааш ҳамроҳи сарпанҷааш 48 см, танааш аз 

секунҷа оғоз ёфта, шакли нимдоира дорад, дарозии он 36 см 

буда, бараш 26 см аст. Рӯйи ҳарду косааш бо тахтаи хеле 

суфташудаи дарахти тут рӯйпуш шудааст. Рӯйи косаи аввал 

се сӯрохии калон, рӯйи косаи дуюмаш ҳафт сӯрохии майда 

дорад. Ин соз чор тор дошта, торгирҳои рӯйи косааш оҳанин 

аст. Камончаи он аз чӯби бед сохта шуда, мӯинаи он аз қили 

думи асп тайёр карда мешавад. Ҷӯраш ба ҷӯри ғижакҳои 

дигар монанд аст 2. 

Камонча – як навъ сози мусиқии тордор буда, аз косаи 

рӯяш пӯсткашидашуда ва даста иборат аст ва 3-4 тор дорад. 

Инчунин, торҳои камончаро чун ҷузъи иловагӣ дар паҳлӯи 

танбӯр кашида, амсоли ғижак менавохтанд. Бештар дар 

байни халқҳои Осиёи Миёна, Қафқоз ва Шарқи Наздик 

маъмул буд. Ҳоло шакли такмилёфтаи камонча барои 

навохтани ғижак, скрипка, алт, виолончел, контрабас, қобуз 

                                                             
1 Маҳмадамонов Х. Созҳои мусиқии Бадахшон-Душанбе, «Маориф», 2013. С-72-73 
2 Маҳмадамонов Х. Созҳои мусиқии Бадахшон-Душанбе, «Маориф», 2013. С-72 
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ва ғайра истифода мешавад1. 

Сато – сози мусиқии торист, ки бо камонча менавозанд. 

Сато дар байни тоҷикон, ӯзбекҳо, эрониён, афғонҳо ва бисёр 

халқҳои мамлакатҳои Шарқ маъмул аст. Сато ба танбӯр 

монанд буда, косааш нисбатан калонтар ва сарпӯш 

(рӯйпӯш)-аш каме васеътар мебошад.Он аз чӯби тут сохта 

шуда, дарозии умумиаш 130-140 см аст. Баъзе мутрибон 

танбӯрро ҳам монанди сато бо камонча менавозанд ё 

баръакс. Саторо мисли танбӯр бо мизроби филизӣ 

менавозанд. Одатан ба рӯи сарпӯши сато харак (камоншакл) 

гузошта, ба болои он 3-4 тор мекашанд ва тори миёнаро 

нисбатан ба торҳои паҳлӯ бо фосилаи кварта ё квинта ҷӯр 

мекунанд. Инчунин, аз тарафи дастааш дар паҳлӯи гӯшакҳо 

барои акси садо (садои ёридиҳанда) боз 10-11 тори иловагӣ 

мекашанд. Онҳоро аз зери симҳои асосӣ кашида, ҳам 

симҳои асосӣ, ҳам иловагиро ба як торгир пайваст 

мекунанд. Даста пардаҳои диатоникӣ дорад, ки дар вақти 

онҳоро сахт пахш кардан садо аз пардаи асосӣ қариб ним 

тон (парда) баландтар мебарояд. Бо сато асосан оҳангҳои 

лирикии ҳазин, классикӣ ва «Шашмақом» навохта 

мешаванд. Саторо баъзан дар ҳайати ансамбли созҳои 

халқӣ низ истифода мекунанд. Садояш ба виолончел наздик 

аст. Сози сато аз нав такмил (реконструксия) гардида, 

пардаҳои зеҳиаш ба филиз дар даста насб карда шуданд. 

Сато се тори биринҷӣ дошта нотааш дар калиди скрипка 

сабт ва бо кварта ҷӯр мешавад: тори якум ми-и октаваи 

хурд, тори дуюм ми-и октаваи хурд ва тори сеюм ля-и 

октаваи хурд. Аз навишташ як октава паст садо медиҳад. 

Диапазони сато аз нотаи ми-и октаваи хурд (дар навиштан) 

то до-и октаваи сеюмро дар бар мегирад 2. 

Пеш аз сохтани созҳо устоҳои созтарош сифати навъҳои 

гуногуни чӯбро (аосан зардолу, тут, чормағз) аз рӯи 
                                                             
1 Энциклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик. – Душанбе, 1989. – Ҷ.2. – С-13. 
2 Энциклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик. – Д.: СИЭМТ, 2004. – Ҷ.3. – С-109 
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аломатҳои зоҳирӣ ва хусусиятҳои механикӣ, дараҷаи 

хушкидан муайян менамоянд. 

Дар раванди коркарди маҳсулоти чӯбӣ барои сохтани 

созҳои тории камончадор устоҳо бо асбобҳои одии исканҷа 

нуқсонҳои на он қадар мураккабро дар чӯб бартараф намуда, 

сипас бо симарра ё дастгоҳи наҷҷорӣ дигар корҳои нафис ва 

тарҳу ангори созро аз рӯи қолаб анҷом медиҳанд. Баъдан 

пардоздиҳии паҳлуҳои қисмҳои созҳои тории камончадор 

бо асбобҳои махсус сурат гирифта, дар охир бо ороиш 

додани дигар қисмҳои соз, танзим ва шинонидани гӯшакҳо, 

кашидани симҳо сози мусиқиро омода менамоянд.  

Коркарди қисмҳои чӯбӣ ва филизии созҳои мусиқии 

тории камончадор ба монанди гурўҳҳои торӣ – мизробӣ ва 

торӣ-зарбӣ дар дастгоҳи пармакунӣ, рандакорӣ ва 

пардоздиҳӣ, инчунин бо ҷилбур анҷом дода мешаванд. 

Сипас пардоз намудани тарҳи мурракаб, мақтаи бологӣ ва 

канораи соз бо лок анҷом ёфта, бо лаки полиэфирӣ ҷило 

дода мешавад. 

Арракунии чӯб танҳо баъд аз муайян намудани кунҷи 

майлони соз, самти нах ва солҳалқа (ҳалқаҳои чӯб, ки аз рӯи 

он чандсола будани дарахтро муайян кардан мумкин аст) 

амалӣ карда мешавад. 

Коркарди қисми иҷрокунандагии ҳамаи намудҳои 

камончаи созҳои тории камончадор тибқи нақши муқарнас 

(ангора)-и намуди пешбинигардида ва охири қутри 

(диаметр) ғафсии чӯби камончаи созҳои тории камончадор 

анҷом дода мешавад. 

Корҳои ҳамвор намудан, қолабгарӣ, сӯрохкунӣ, 

рандакунӣ, суфтанамоӣ, каҷкунии ҷузъҳо, аломатгузорӣ 

барои зерторҳо ва гӯшакҳо бо асбоби бурандаи тез иҷро 

мегарданд. 

Дигар амалҳо аз қабили бо ҷафсранда тарошидани чӯб, 

зич пайваст карда бо елим часпондани қисмҳои соз, 

суфтакунӣ дар ҷойҳои душворрас, каҷхат, ҳамвор намудани 
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қисмҳои болоӣ ва дастаи соз аз рӯи самти нахи чӯб бо усули 

дастӣ амалӣ карда мешаванд. Корҳои мувофиқ ва 

ҷобаҷокунии мақта (профил)-и ҷузъҳои сози мусиқӣ аз рӯи 

тарҳи кашидашуда сурат мегиранд. 

Сипас пардоз намудани тарҳи мураккаб, мақтаи бологӣ 

ва канораи соз бо лок анҷом дода шуда, баъдан бо лаки 

полиэфирӣ ҷило дода мешавад. 

Корҳо дар қисми ғафсии косахонаи сози мусиқии тории 

камончадор низ бо усули дастӣ, то ҳолати заруриро 

гирифтани он сурат мегирад. 

Меъёри сатҳи ғафсии косахона то дурустии 0,1мм ва 

ҷӯри он аз 1/4 тон то 4/4 – 1/8 тон (аз ҷумла барои ғижаки 

алт) тибқи нақшаи зичии муносиби ҷойи хамидаи косахона 

анҷом дода шуда, сипас зертору симҳо васл карда мешаванд. 

 

§ 5. Гурўҳи созҳои зарбӣ 

 

Созҳои зарбӣ тавозуни оҳангро идора намуда, ба 

воситаи зарби дастон, ангуштҳо ва чӯбчаҳои махсус навохта 

мешаванд. Ба созҳои зарбӣ даф (дойра), таблак, нақора, 

сафоил, чалаб, табира, табл дохиланд. Қайроқ ва қошуқ низ 

ба ин гурўҳ мансубанд, лекин бо ба ҳам задани ҷуфти онҳо 

садо ҳосил мешавад1. 

Дойра – сози қадима ва маъмулии зарбӣ буда, аз чӯби 

зардолу, тут, акатсия сохта мешавад. Дойра сози гуногушакл 

аз ҷиҳати тембр, зарб ва имкониятҳои садобарорӣ мебошад. 

Дар вақти навохтан ҳар ду даст ва ҳамаи ангуштон истифода 

бурда мешаванд. 

Барои иҷроиш таблатураи махсуси худро дорад. Он дар 

чор хати нотагоҳ, дуяш барои дасти рост ва дар ду хати 

нотагоҳи дигар барои дасти чап, ки бо акколада пайваст 

шудаанд, навишта мешавад: 

                                                             
1 Зубайдов, А. Насими амбарафшон. – Душанбе: Ирфон, 2012. – С.3-5 
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Дар партитураи оркестр партияи дойра бо нотаи 

маъмулӣ дар як хат навишта мешавад. 

 
Созҳои гуногуни зарбӣ ва зарбӣ-сафоилиро Хоҷа 

Абдулқодири Гӯянда эзоҳ дода, қайд менамояд, ки барои 

эҷоди нағма косаи соз бояд хурд ва барои хурўҷи овози 

бошиддат васеъ бошад хуб аст. 

Дойра ҳамчун сози якканавозӣ ва дар тамоми гурӯҳҳои 

ҳунарӣ ва оркестр чун сози ҳатмии зарбӣ истифода бурда 

мешавад. 

Таблак – сози зарбии тоҷикӣ буда, аз ҷиҳати тембр, зарб 

ва имкониятҳои садобарорӣ гуногуншакл мебошад. Дар 

вақти навохтан ҳар ду даст ва ҳамаи ангуштон иштирок 

мекунанд. Барои ишораҳо нотаи маъмулӣ истифода 

мешавад. Таблак, низ ҳамчун сози якканавозӣ ва дар тамоми 

гурўҳҳои ҳунариву оркестр истифода бурда мешавад. 

 
Сафоил – сози зангӯладорест, ки ба ду чӯб дар ду 

занҷира 16-тоӣ ҳалқаҳои оҳанин шадда карда шудаанд. Садо 

бо воситаи ба китфи чап задани соз ва такон додани даст ба 

пеш ҳосил мегардад. Партияи сафоил дар як хати нотагоҳ 

навишта мешавад: 

 

 
Қайроқ – созест, ки аз ду санги сайқалдодашудаи ҳамвор 

иборат аст. Дар ҳар даст ду сангӣ мегиранд. Соз барои 
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якмаром садо додани зарб истифода мешавад. Партияи 

қайроқ дар партитураи оркестр, дар як хат навишта 

мешавад: 

 

 
Чағона – навъе аз созҳои зарбии қадимаи мусиқист, ки 

аз чӯби дарозиаш 30-40 см сохта шуда, як нӯги онро сӯрох 

мекунанд ва чанд зангӯларо ба он меовезанд. Ҳангоми 

навохтани мусиқӣ чағонаро ба ҳаракат дароварда, зарбу 

усулро нигоҳ медоранд. Мавлоно Ҷомӣ фармудааст: 
 

Муғаннӣ ба овози чангу чағона, 

Чи хуш гуфт вақти сабуҳ ин тарона. 
 

Ҳамзамон чағона номи оҳангест дар мусиқии 

асримиёнагии тоҷик. Сози чағона дар Тоҷикистон, 

Ӯзбекистон ва Қошғар (вилояти Синсзяни Хитой) бо номи 

«Сафоил» низ маъмул аст 1. 

Дуҳул  – сози зарбии мусиқии қадима буда, аз чўби тут ѐ 

зардолу сохта мешуд. Бо чўбҳои махсус навохта мешавад. 

Асбоби зарбии размӣ  ба шумор меравад. Дар маросиму 

базмҳо ва дар ансамблҳои симфонии опера ва балет 

истифода бурда мешавад. 

Табл –  сози зарбии мусиқии қадима буда, аз косахонаи 

гирди калон, танааш гирди майда иборат буда, рўйи он 

пўсти гов кашида шуда, ба воситаи зарби даст навохта 

мешавад. Табл низ асбоби мусиқии размӣ  мебошад. Ду 

шакл: хурд ва дарозрўя мебошад2.  

Дафро сароғози зарбҳои мусиқӣ меноманд, ки аз 

чанбар, пӯст, зангӯлаҳо, ҳалқаву шилшилаҳои филизӣ 
                                                             
1. Раҳимов И. Чағона // Энциклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик. – Душанбе, 2004. – 

Ҷ.3. – С.340 
2 Зайниддини Восифї. Бадоеъ-ул-вақоеъ / Зайниддин Махмуди Восифї; матни 

интиқодї бо муқаддима ва феҳрастҳо ба қалами А. Болдерев. –– Москва, 1961. –Ҷ. II. 

С-12-15 
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иборат аст. Дар Энсиклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик 

омадааст: «Мувофиқи маълумоти бостоншиносон ва 

мутобиқи шаҳодати ҳафриёт дар қадимтарин нигористони 

нақшҳои рӯисангии Соймаликталоши Фарғона саҳнаи рақсе 

тасвир ёфтааст, ки шахсе дар мобайн истода даф мезанад. Ин 

нигористон ба ҳазораи ду то милод мансуб аст». 

Дар ҳақиқат дар тамоми нигораҳои қадима даф акс 

ёфтааст. Дар ҳафриёти водии Ҳисор, Панҷакенти қадим ин 

маълумотҳо возеҳтар ба назар мерасанд. Дар майданигора 

(миниатюра)-и Мираки Хуросонӣ ва Ҷунайди Султонӣ 

ансамбли дафнавозон тасвир ёфтааст. Дар бисёр рисолаҳои 

мусиқӣ маълумотҳои дақиқ оид ба сози даф дода шудааст1. 

Даф чанд намуд аст, вале як чиз мусаллам аст, ки шакли 

аслии он дар Тоҷикистон (Бадахшон ва Яғноб) нигоҳ дошта 

шудааст, ки далели сози қадимаи тоҷикон будани он аст. 

Дойра намуди маъмули муосири даф ба ҳисоб меравад. 

Дафи дурӯя – навъи дафест, ки аз ду тарафи он пӯст 

кашида шудааст ва ҳоло маъмул нест. 

Дафи зангӣ – аз чанбараи яклухт сохта шуда, пӯсти рӯи 

он нисбатан ғафстар ва бари чанбараи он низ васеъ (16 – 18 

см) аст. 

Дафи маҳзар – навъи дафест, ки на занг дораду на ҳалқа 

ва дар байни мардумони Осиёи Марказӣ  имрӯзҳо низ 

истифода мешавад. 

Дафи мудаввар – аз қадимулайём дар байни аксари 

халқҳои Осиёи Миёна ва Озарбойҷон маъмул буда, вобаста 

ба маҳал дар шаклу маводи он тағйирот ба амал омадаанд. 

Байни мардуми Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва 

қисман шимолу шарқии Афғонистон барои ангушти калони 

дасти чап дар васати чанбара сӯрох мегузоранд. Ҳамчунин 

панҷ ё шаш ҷойи чанбараро сӯрохи чоркунҷа карда, зангҳои 

филизӣ мегузаронанд, ки ду тарафи чанбара ба андозаи 1 – 2 
                                                             
1 Ад.: Беляев, В., Очерки по историии музыки народов СССР. М., 1962.; Ашрафӣ, 

М.М., Персидско-таджикская поэззия в миниатюрах XIV-XII вв., Д., 1974 
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см барҷаста менамоянд. Зангҳо аз мобайн як ё ду сӯрох 

дошта, дар ҳар ошёна ба теъдоди 3 – 4 донагӣ тавассути 

мехҳо насб карда шудаанд ва ҳангоми усул ба ҳамдигар ва 

чанбараи даф бархӯрда садо мебароранд. 

Дафи мураббаъ (чоргӯша) дар Миср ва Ироқу Шом 

маъмул будааст. Чунин дафҳо шакли дарозрӯяву 

баробартараф ва андозаи хурду бузург доштаанд. Дафи 

мураббаъ аз дафи мудаввар аввал бо шакли зоҳирӣ ва 

баъдан бо зангӯлаву торҳои дохилаш фарқ мекунад. 

Зангӯлачаҳои ин навъи даф аз беруни чаҳорчӯба устувор 

карда мешаванд ва зери пӯст аз дарун торҳои танонӣ кашида 

мешаванд. Ба рӯи чунин дафҳо ҳамчунин навъҳои пӯсти оҳу, 

буз, гӯсфанд ва баъзан гӯсола мекашанд. Ҳоло ҳам чунин 

навъи даф дар санъати мусиқии мамлакатҳои дар боло 

зикршуда вуҷуд дорад 1. 

Дабдаба – сози мусиқии зарбии қадимӣ буда, дар 

Мовароуннаҳру Хуросон дар асрҳои 9-11 маъмул буд. 

Шаклан ба дойра монандӣ дошта, ҳаҷман хурд буд ва аз чор 

гӯшаи он ҳалқачаҳо устувор мекарданд. Вақти навохтан аз 

ларзиши ҳалқачаҳо бе зарбаи панҷа ҳам садо мебаромад. Ба 

рӯи чанбари дабдаба пӯсти моҳӣ ва ҳайвон мекашидаанд. 

Дабдаба чун сози базмии ҷӯрнавозӣ эътибори зиёд дошта, 

он дар маҷлисҳои орифон барои иҷрои асарҳои тасаввуфӣ ва 

ба ҷо овардани маросимҳои риндию сӯфиёна истифода 

мешудааст. Дар нақорахонаҳои асрҳои 16-17 дастаи махсуси 

дабдабанавозон гирд омада, ҳангоми маросимҳои дарборӣ, 

ойини тоҷгузорӣ, пешвозгирӣ ва ба муҳориба гуселонидани 

лашкар ҳунарнамоӣ менамудаанд2. 

                                                             
1 Б. Раҳматов, Б.Даф //Энциклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик. – Д., 1988. – Ҷ.3. – 

С-390-391 
2 Раҷабов, А. Дабдадба //Энциклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик. – Д., 1988. – Ҷ.3. 

– С-370 
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РИСОЛАҲОИ МУСИҚӢ  

ДОИР БА СОЗҲОИ МИЛЛИИ ТОҶИК 

 

Қобили қайд аст, ки гузаштагони мо бо таваҷҷуҳ ба 

санъати мусиқӣ ва аз худ намудани асосҳои илми мусиқӣ, 

рисолаҳои зиёди тадқиқотӣ оид ба мусиқӣ ва созҳои мусиқӣ 

навиштаанд, ки дар он дар бораи созҳо маълумотҳои дақиқе 

додаанд. 

Аз ҷумла, дар «Китоб-ул-мусиқӣ-ал-кабир»-и Абӯнасри 

Форобӣ, «Рисолат-фи-илм-ал мусиқӣ»-и Абӯалӣ Ибни 

Сино, «Китоб-ул ағонӣ»-и Иброҳими Мавсилӣ, «Китоб-ул-

нағам вал иқоъ»-и Исҳоқи Мавсилӣ, «Китоб-ул-фил-

мусиқӣ»-и Ибни Мазбон, «Мифтоҳ-ул-улум»-и Котибии 

Хоразмӣ, «Эҳё-ул-улум» ва «Баҳҷат-ур-рӯҳ»-и Абдулмӯъмин 

Сафиуддини Ҷурҷонӣ, «Рисолаи чанг»-и Сироҷиддин 

Қамар, «Мақосид-ул-алҳон» ва «Ҷомеъ-ул-алҳон»-и 

Абдулқодири Гӯянда, «Дуррат-ут-тоҷ»-и Қутбиддини 

Шерозӣ, «Рисолат-уш-Шарафия»-и Абдулмӯъмин 

Сафиуддини Урмавӣ, «Канз-ул-туҳаф»-и Муҳаммади 

Ҳусайнӣ, «Рисолаи мусиқӣ»-и Абдураҳмони Ҷомӣ, «Тӯҳфат-

ус-сурур»-и Дарвешалии Чангӣ, «Рисолаи мусиқӣ»-и 

Кавкабии Бухороӣ, «Қонуни илмӣ ва амалии мусиқӣ»-

Зайнулобиддини Ҳусайнӣ, «Нағамот-ул-адвор»-и 

Абдулқодири Мароғаӣ, «Нафоис-ул-фунун»-и Муҳаммад 

ибни Маҳмуди Омулӣ ва дигарон оид ба масъалаҳои 

назариявии мусиқии ниёгони мо, аз ҷумла оҳанг, зарб, вазн, 

усул, созҳои миллӣ, лаҳн, парда, қаторовоза, сохт, шакл, 

ҷӯри созҳо маълумотҳои хеле дақиқ оварда шудааст. 

Инчунин, шоирони классик Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Табрезӣ, 

Ҷалолиддини Балхӣ , Низомии Ганҷавӣ, Хусрави Деҳлавӣ ва 

дигарон дар эҷодиёташон номи чандин созҳои мусиқиро 

овардаанд. Эҷодиёти Борбад (585/586-638) ҳамчун 

баландтарин нуқтаи икишофи санъати мусиқӣ буда, зиёда 

аз 1400 сол боз дар шуури бадеии муҳаққиқон, шоирон, 
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рассомон, навозандагон ҷой гирифтааст ва оҳангҳои 

безаволи ӯ минбаъд чун омили рушди минбаъдаи санъати 

мусиқии касбии мардумони Шарқ гаштааст. 

Рисолаҳои Абӯюсуф Ёқуб ал-Қиндӣ (800-879) «Рисола-фи 

хубр-синаът-таълиф», «Китоб ал-муссавадот ал-ватрийъа», 

«Мухтасар ал-мусиқӣ фи-таълиф ан-нағом ва санъат ал-уд», 

«Рисола фи-аҷзаъ хабарийъа фил-мусиқӣ» ва «Ал-рисола-ал-

қубра-фит-таълиф» минбаъд барои навистани жанри 

рисолаҳои мусиқӣ замина гузоштаанд. 

Зимнан, асосҳои жанри рисоланависӣ дар давраи 

ҳукмронии халифа Ал-Маъмун, таъсисдиҳандаи 

Дорулҳикмат (кошонаи дониш) гузошта шудааст. Аввалин 

рисолаҳои ин давра «Китоб ан-нағом» ва «Китоб ал-иқа» ба 

қалами Халил ибни Аҳмад (ваф. 791) – олими барҷаста, 

назмшинос, мусиқашинос ва асосгузори назарияи арӯз 

тааллуқ дорад. Халил ибни Аҳмад – чун А.Абдурашидов 

қайд кардааст, қаблан ба равиши озмоишӣ қонунҳои зарби 

мусиқиро муайян намуда, баъдан ба он такя карда, назария 

ва қоидаҳои илми арӯзро таҳия кардааст. Тавре маълум аст, 

дар мусиқӣ зарб бо иртиботи усул шакли мураттабу 

мафҳуми аслии хешро пайдо мекунад.  

Давраи ташаккулёбии рисоланависиро метавон ба чанд 

марҳила ҷудо намуд. Давраи аввал ба асрҳои VIII-IX – давраи 

тарҷумаи рисолаҳои ал-Қиндӣ аз забони арабӣ рост меояд. 

Давраи дуюм ба асрҳои X-XV рост меояд: 

 – марҳилаи якум: асрҳои X-XII аз Абунасри Форобӣ (870-

950) то Фахриддини Розӣ (1150-1209); 

 – марҳилаи дуюм: асрҳои XIII-XV аз Сафиаддини 

Урмавӣ (1230-1294) то Абдулқодири Мароғаӣ (1353-1435): 

асрҳои XVI-XIX давраи сеюм шуморида мешавад: 

 – марҳилаи якум: асрҳои XVI-XVII – аз Наҷмиддини 

Бухороӣ (XV-XVI) то Абдулмӯъмини Ҷурҷонӣ (XVII); 

 – марҳилаи дуюм: асрҳои XVIII-XIX Сафарчӣ, Фурсати 

Шерозӣ, Зиёвуддини Юсуфӣ ва дигар муаллифони 
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номаълум. 

Аввалин рисолаи мусиқии бо забони тоҷикӣ 

навишташуда – «Донишнома»-и Абӯалӣ Ибни Сино (980-

1037) аст. Баъдан рисолаҳои Фахриддини Розӣ «Ҳадоиқ ал-

анвор фи ҳақоиқ ал-асрор», ки боби махсусеро ба мусиқӣ 

бахшидааст, «Китоби сад майдон»-и Абӯисмоил Абдуллоҳи 

Ансорӣ, «Кашф ал-маҳҷуб»-и Абулҳасани ал-Хуҷвирӣ, 

«Кимиёи саодат»-и Муҳаммади Ғаззолӣ ва «Рисолаи сирри 

само»-и Симнониро метавон номбар намуд. 

Ал-Форобӣ ва Ибни Сино тавонистанд ду ҷанбаи 

ҷудонашавандаи илми мусиқӣ – масоили илмӣ ва масоили 

амалиро ташаккул дода, бо ин роҳ мавқеи ҷудошавии 

анъанаҳои назариявии мусиқии исломӣ ва тоисломиро 

муайян созанд. Ҳарду масоил таҳти мафҳуми «фаҳмиши 

мусиқӣ» муттаҳид гаштаанд, ки дар навбати худ он ба 

тариқи зайл ба қисмҳо тақсим мешавад: ба масоили илмӣ 

масъалаҳои наҳви (грамматика) назарияи мусиқӣ, назарияи 

услубӣ ва назарияи таносуби сохторҳои овоз (нисбат) дохил 

шуда, ба масоили амалӣ бошад, масъалаҳои таълифи оҳанг, 

иҷроиши оҳанг ва таҳқиқи сохти созҳо ворид мегарданд1. 

Рисолаи Форобӣ оид ба мусиқӣ, ки ба забони арабӣ 

таълиф шудааст, «Ал-мадхал-ус-саноъат-ул-мусиқӣ» 

(«Муқаддимаи санъати мусиқӣ»), номи дигари он «Китоб-ул 

адхал-ус-саноъат-ул-мусиқӣ» («Китоб доир ба муқаддимаи 

санъати мусиқӣ») ном дошта, нусхаи комилаш то замони мо 

нарасидааст. Аз муқаддимаи «Китоб-ул-мусиқӣ-ал-кабир» ва 

дигар навиштаҳои Форобӣ бармеояд, ки ин асар дар ибтидо 

ба шакли рисолаи ҷудогонае таълиф гардида, сипас ба 

китоби номбурда илова шуда, хонандаро пеш аз ҳама бо 

таркиботи назарияи мусиқӣ шинос менамояд. «Ал-мадхал-

                                                             
1 Шамили. Г. Б.Эволюция иранской классической музыки в зеркале жанра рисале-и 

мусики «трактата о мусики»: постановка проблемы // Фалак ва масъалахои 

таърихū-назариявии мусиқии тоҷик: маҷмȳаи мақолот / Материалы 

международного симпозиума «Фалак», 8‒10 октября, Душанбе, 2009. С. 140‒161. 
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ус-саноъат-ул-мусиқӣ» қавоиду қавонини асосҳои омезиши 

овозӣ (савтҳо) ва таърифи мусиқӣ (илму санъат), ҷанбаҳои 

бадеию эстетикии он, чун қисме аз илмҳои фалсафаю 

риёзиёт ва таносуби бӯъдию иқоӣ, инчунин тавъамии он бо 

каломи бадеъ ва ғайраро дарбар гирифтааст1. 

Сафиаддини Урмавӣ – мутафаккир ва асосгузори 

мактаби назарияи мусиқӣ, бо номи «Мунтазамийа», 

муаллифи рисолаҳои «Китоб ал-адвор» ва «Китоб-аш 

шарафийа» буда, системаи назарияи мусиқӣ ва таснифоти 

мусиқиро дар заминаи 17 қаторовозаи уд, раддабандии 84 

адвор ва низоми пайвандии садоҳоро моҳиятан пурра 

асоснок кардааст. Бо алоқаманд намудани садоҳои ҷамъу 

ҷинс (тетрахорд ва пентахорд) Урмавӣ аз шумораи умумии 

қаторовозаҳои эҳтимолӣ 12 ададро номбар намудааст, ки 

баъдан дар рисолаи «Дурра-тоҷ-ли ғурра-Дибоҷ»-и 

Кутбиддини Шерозӣ (1236-1310) ҳамчун мақом тасниф 

гаштаанд. 

Баъдан, мурратабгардонии сохти овозҳо идома ёфта, 

гурўҳи каторовозаҳои нав дар асоси назарияи Қутбиддини 

Шерозӣ (9 шуъба, 6 овоз, 12 мақом) ва дар марҳилаи пурра 

ташаккул ёфтани система аз рӯи назария Абдулқодири 

Мароғаӣ (6 овоз, 12 мақом, 24 шуъба) пайдо мегарданд. 

Дар асри XV таҳти таъсири назарияи Сафиуддини 

Урмавӣ рисолаҳои «Маҷҷала-ал-мусиқӣ»-и Фатҳулло ал-

Ширвонӣ ва «Рисола ал-фатҳийа»-и Муҳаммад ал-Лодиқӣ 

навишта мешаванд. Давраи авҷи аълои таълифи рисолаҳои 

мусиқӣ бо номи Абдулқодири Мароғаӣ, Абдураҳмони Ҷомӣ 

ва Зайнулобиддини Ҳусайнӣ тавъам ҳастанд. Асри XV 

давраи рушди илм ҳисобида мешавад2. 

Абдулқодири Мароғаӣ (Абдулқодири Гӯянда, Ноӣ, Удӣ 
                                                             
1 Фараби об основах музыки Востока. – Ташкент. 1986; Форобӣ. Мусиқии кабир. 

Теҳрон, 1375 
2 Сафарова, Земфира. //Монография «Музыкальная наука Азербайджана (XIII-XX 

вв.). Ч.1., «Сафиаддин Урмави».Баку-1995; Донишномаи Шашмақом, Д., 2009. Ад.: 

Раҷабов, А. Афкори мусиқии тоҷик дар асри 12-15. Д., 2005. 
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Хоҷа Абдулқодир), ки таърихи шашсадсолаи навиштани 

рисолаҳои мусиқиро ба итмом расонид, ҳамчун олим ва 

ҳунарманд ном бароварда буд. Асарҳои мавсуф ба ақидаҳои 

назарияи мусиқии минбаъда (асрҳои XVI-XIX) таъсири хеле 

калон расондааст. Мароғаӣ муаллифи асарҳои «Ҷамъ ал-

алҳон», «Мақосиду-л-алҳон» ва «Шарҳи адвор» мебошад1. 
Пайвандони Мароғаӣ ҳамчун асосгузори илми мусиқии 

классикии турк ҳисобида мешаванд. Фарзанди олим – 
Абдулазизи Мароғаӣ муаллифи рисолаи «Нағамот ал-
адвор» ва набераи ӯ Маҳмуд ибни Абдулазиз муаллифи 
рисолаи «Мақосид ал-адвор» мебошанд. 

Рисолаи мусиқии Қосим ибни Дӯст Алӣ ал-Бухорӣ 
«Кашф-ал автар» (соли эҷод 1662-1664), ки барои Амир 
Ҷалолиддин Муҳаммади Акбар тақдим карда шуда буд, оид 
ба ҷойгиршавии торҳои созҳо ва мақоми шашуми 
«Дувоздаҳмақом» бахшида шудааст. Ин рисолаи мусиқӣ то 
ҳол мавриди омӯзиши пурра қарор нагирифтааст. Калимаи 
«кашф»-ро дар дигар рисолаҳо аз ҷумла, дар рисолаи Алӣ 
ибни Усмон ал-Ҷуллобӣ ал-Хуҷавирӣ ал Ғазнавӣ «Кашф ал-
маҳҷуб»низ вохӯрдан мумкин аст. 

Ин рисола пайвастагӣ бо анъанаҳои мусиқии Бухоро 
дошта, дар чанд ҷояш ишора ва иқтибосҳо аз Кавкабии 
Бухороӣ ва Қосими Коҳӣ омадааст. Баъдан, дар он 
пайвандии мусиқии Осиёи Миёна ва Ҳиндустон нишон дода 
шудааст. 

Дар рисола маълумоти дақиқ оид ба тақсимоти торҳо ва 
пайдоиши 17 лаҳн омадааст, ки аз нигоҳи назарияи мусиқӣ 
диди навест. Дар он оид ба созҳои торӣ «олоти зават ал-
автар» ва созҳои нафасӣ «олоти зават ан-нуфҳ», 
ҷойгиршавии садоҳо «ҳиддат ва сақл» ва лаҳну овозҳо 
маълумоти муфассал дода шудааст. 

Маҳз бо шарофати Қосим ибни Дӯст мо бо исм ва 
рисолаи «Дувоздаҳмақом»-и Дарвеш Ҳайдари Туниёнӣ 
шинос мешавем. Дар рисола дар қатори номҳои Қосими 
Коҳӣ ва Дарвеш Ҳайдари Туниёнӣ, инчунин номҳои дигар 
муҳақиққони мусиқӣ, аз қабили муаллифи рисолаи 
                                                             
1Абдуқодири Мароғаӣ. Мақосиду-л-алҳон. Теҳрон, 1356. 
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мусиқии Шарафия ва «Адвор»-и Сафиаддини Урмавӣ, 
шоир, хаттот ва ҳунарманд Хоҷа Абдуллоҳи Марворид, 
муаллифи донишномаи илмии «Нафис ал-фунун» 
Муҳаммад Маҳмуд ал-Омулӣ дарҷ гардидаанд. Номи Қосим 
ибни Дӯстро метавон дар рисолаи муаллифи номаълум 
«Ҳадоиқ-ан-нағомот» вохӯрд, ки ин рисола низ аз 
муҳаққиқони шинохтаи он давра маълумот медиҳад1. 

Муҳаммад ибни Маҳмуди Омулӣ (охири асри XIII ва 

ибтидои асри XIV) дар фасли дуюми қисми мусиқии 

китобаш «Нафоис-ул-фунун» чунин овардааст: «…Олоти 

мусиқӣ ба таъаддуд ва касирати он дар ду навъ мунҳасиранд: 

олоти мухтаза (гурӯҳҳои торӣ-захмавӣ ва торӣ-камонӣ дар 

назар аст) ва олоти завот-ун-навҳ (созҳои нафасӣ дар назар 

аст)». Аввалин қайдҳо оид ба сози сато аз навиштаҳои 

Муҳаммад ибни Маҳмуди Омулӣ ва Қутбиддини Шерозӣ 

бармеояд. 

Муҳаммад ибни Маҳмуди Омулӣ оид ба сози сато, ки бо 

номи камонча низ маъруф буд, маълумот дода, имкониятҳои 

зиёди иҷрокунандагии созҳои тории бепардаро «олоти 

мутлақоти муҷаррад» номидааст. 

Тадқиқотҳои муҳаққиқи барҷастаи созҳои мусиқӣ 

Дарвешалии Чангӣ дар бораи най, найанбон, чанг, рубоб, 

танбӯр, ғижак, барбат, қонун, уд, кобуз, рӯд, сетор, сантур, 

мусиқор ё худ шамома, чағона, рӯҳафзо, шоҳрӯд, адади 

торҳои абрешимиву симини созҳо, сохти онҳо, 

ихтироъкорону такмилдиҳандагони созҳо маълумоти хеле 

нодир ба ҳисоб мераванд. 

Сози рӯд аз нигоҳи Дарвешалии Чангӣ сози қадима 

буда, аз давраи Искандари Мақдунӣ то давраи Аҳмади 

Сомонӣ (солҳои 907-914) расидааст. Ин соз аз чор қисм 

иборат буда, аз ду тарафи косахонааш пӯст кашида шуда, 

чун ғижак бо камонча навохта мешавад. Пайдоиши сози 

                                                             
1 Джумаев, А. Трактат о музыке «Кашф ал-автар» Касима ибн Дуста Али ал-Бухари 

(XVI в.) из коллекции Библиотеки Британского музея. — 91/ Записки Восточного 

отделения Российского археологического общества. Т. II (XXVII). 2006. 



102 

кобузро аз рӯи баъзе ақидаҳо ба ҳунарманд ва мусиқидон 

Султон Увайси Қаранӣ (1356-1274) нисбат медиҳанд. 

Дарвешалии Чангӣ чун мусиқидон, оҳангсоз ва 

навозандаи бомаҳорату донишандӯхта дар жанру шаклҳои 

шеърию мусиқии «амал», «савт», «нақш», «тарона», 

«пешрав», «кор», «навбат», «рехта», «саҷъ» ва ғайра асарҳои 

ҳирфаии мураккабтаркиб эҷод намудааст. Зимни ин дар 

пешрафти шаклу анвои шеърии замонааш саҳми босазо 

гузошта, чун суханвар дар тарбияи насли нави шоирон-

ромишгарон, ромишгарон-шоирон, мусиқидонони 

доираҳои дарборӣ ва берун аз он нақши хоса гузоштааст. 

Дарвешалии Чангӣ дар пешрафти тафаккури илмии мусиқӣ 

ҳам саҳми бузург дошта, дар асараш «Туҳфату-с-сурур» 

(Рисолаи мусиқӣ) на фақат назари таҳлилии мусиқии 

замонааш, инчунин афкори мусиқиии дирӯз (мусиқидонони 

гузашта)-ро бар пояи манобеи хаттии мӯътамад ба ҳаёти 

мусиқии садаҳои 16-17 ворид намуда, дар ҷараёни таҳқиқ ба 

натиҷагириҳои тоза дастёб шудааст. Асари Дарвешалии 

Чангӣ чун тазкираи адабию мусиқӣ аз муҳимтарин манобеи 

хаттӣ оид ба таърих ва назарияи мусиқии тоҷик ва 

мардумони ғайриэронист. Дарвешалии Чангӣ дар соҳаҳои 

гуногуни фарҳанги замонааш даст дошт ва асари барҷастааш 

«Тӯҳфату-с-сурур» аз муҳимтарин манобеи хаттӣ доир ба 

ҳаёти мадании садаҳои 16-17 Мовароуннаҳру Хуросон, Эрон 

ва Ҳинд аст1. 

Тибқи маълумоти сарчашмаҳо сози арғунун ва чағона аз 

Юнон, рӯҳафзо аз Чин, шамома (маъруф ба мусиқор) аз 

Эрон ва кунгура аз Ҳиндустон ба мо омадааст. 

Мусиқишинос ва ҳунарманди маъруф Хоҷа 

Абдулқодири Гӯянда дар бораи қисме аз созҳои бодӣ-
                                                             
1 Дарвешалии Чангӣ, Рисолаи мусиқӣ, Р:7005 – 111; Дарвешалии Чангӣ, Рисолаи 

мусиқӣ, Р: 468 – 1, (ас.19); Дарвешалии Чангӣ, Тӯҳфату-с-сурур, Р: 264 ИШАИ 

Ҷумҳурии Тоҷикистон; Семёнов А. А., Среднеазиатский трактат по музыке 

Дервиш-Али XVII в., Т., 1946; Энциклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик, ҷ. 1, Д., 

1988; Таджикская музыка, Д., 2003.  
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фашангӣ (тугмавӣ) шарҳ дода, истифодаи онро ба аврупоиён 

нисбат медиҳад. Мавсуф доир ба сохт, тарз ва раванди 

садобарорӣ ва хусусиятҳои сози арғунун чунин овардааст: 

«Арғунун ва онро дар Фаранг бисёр дар амал оваранд ва он 

нойҳо бувад, ки ду сафи яки ҳамдигар таркиб кунанд ва 

нойҳои онро аз филиз созанд, нойҳои баму тавил (боло ва 

дароз) ва нойҳои зер, кассир (кӯтоҳ) дар ақиби онҳо аз 

тарафи дасти чап даме бошад, чун дами оҳангарон бар онҳо 

устувор карда дарравад, пас ба дасти чап дамро даманд ва ба 

дасти рост ба аномили истихроҷи нағамот кунанд ва бар як 

тарафи соз бар даҳон сақабҳо, ардаҳо бошад мудаввар ба 

миқдори нохуне, ки онҳоро чун фурӯ гиранд, даҳони он 

сӯрох кушода гардад ва овоз масмӯъ шавад»1. 

Аз назари Хоҷа Абдулқодири Гӯянда (охири асри XIV – 

ибтидои асри XV) созҳо ба чанд гурӯҳ тақсим мешаванд: 

«…Ва онҳо ба се қисманд, ба қавли баъзе ба чор. Аввал 

халуқи инсонӣ, сонӣ олоти завот-ун-навҳ (нафасӣ-бодӣ), 

соли (сеюм) олоти завот-ул-атвор (торӣ, торӣ-камонӣ, торӣ-

захмавӣ), робеъ (чорум) косоту тосот ва алвоҳ (зарбӣ, зарбии 

сафоилӣ, овозҳои мухталиф), аммо акмали онҳо халуқи 

инсоният аст…». Ӯ ақидаи мусиқидононро, ки овози 

инсонро сози аз ҳама беш пурра ва муккамал меҳисобиданд 

тақвият дода, баъдан оид ба гурӯҳи созҳои торӣ, нафасӣ, 

зарбӣ, зарбӣ-сафоилӣ сухан меронад. 

Вобаста ба ақидаҳои дигар муҳаққиқон оид ба сози уд 

(барбат) Абдулқодири Гӯянда иловаи дигареро 

даровардааст. Аз ҷумла, ӯ адади умумии торҳои удро даҳто 

дониста, ду тори онро дар якҷоягӣ як хел садодиҳанда 

шуморида, аз ҳамин лиҳоз миқдори асосии торҳоро панҷто 

медонад. Ӯ созҳои ториро ба ду гурӯҳ ҷудо менамояд: гурӯҳи 

аввал «олоти завот-ул-атвори муқайидот» (созҳои камонӣ-

захмавӣ) – уд, танбӯр, удтараб, шаштор, тараб, камонча, 

                                                             
1 Абдуқодири Мароғаӣ. Мақосиду-л-алҳон. Теҳрон, 1356. 
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ғижак, танбӯри хуросонӣ, рӯд, танбӯри шервониён, рӯҳафзо, 

қобуз, авзон, найтанбӯр, рубоб, яктой, тарантой, нузҳат, 

шадаргу, шаҳрӯд, пайпо; гурӯҳи дуюм «олоти завот-ул-

атвори мутлақот (созҳои торӣ, захмавӣ, зарбӣ) – чанг, икирӣ, 

қонун, сози мурассаъ, ёртуронсоз (дулоб). 

Тадқиқотҳои Хоҷа Абдулқодири Гӯянда дар 

муайяннамоии қисме аз созҳо, ки тартиби тору пардаҳо, 

тарзи ҷӯрсозии баъзеи онҳо пештар дар осори хаттии 

мусиқӣ наомадааст, барои мо хеле муҳим аст. Мисол, 

вобаста ба сози шаҳрӯд ӯ чунин таҳлил пеш меорад: «Пас аз 

ватари шаҳрӯд панҷ нағма, ки назир ва қоиммақоми охирин 

бошанд мавҷуд шавад ва бар шаҳрӯд даҳ ватар банданд 

музавваҷ якеро тӯли миқдор дар он мартаба бошад, ки аз он 

панҷ нағма ҳосил шавад, ки бар нисбати зулкулл бошад ва аз 

он ду зилкулл ҳосил авад ва ҳар дуро баробар час кунанд…». 

Баъдан оид ба сохти он чунин мегӯяд: «…Косаи сатҳи он ба 

ҳайати уд бошад ва дар ин аср ин соз маҷҳӯр бувад, лекин 

дар аввал овардем ва вазъи ин соз Ибни Аҳвас (Абӯҳафси 

Суғдии Самарқандӣ) будааст»1. Дар таҳқиқи созҳои тории 

камонӣ ва захмавӣ низ бисёр далелҳо ва хулосаҳои тоза 

оварда шуда, оид ба созҳои муғнӣ, чанг, икрӣ, қонун, 

камонча, ғижак, дулоб, ёғутон, унгурў ва ғайра маълумот 

додаст. Созҳои икрӣ, дулоб, ёғутонро ӯ аз созҳои қабилаҳои 

туркӣ, ҳиндӣ ва чинӣ мешуморад. 

Дар бораи санъат дар «Бадоеъ-ул-вақоеъ»-и Зайниддин 

Восифӣ  маълумотҳои ҷолиби диққат дода шудааст. Восифӣ  

номи бастакорону ҳофизон, раққосону навозандагон, номи 

созҳои зиёди мусиқиро дар асараш ном бурдааст. Омўзиши 

асари Восифӣ  «Бадоеъ-ул-вақоеъ» нишон дод, ки дар 

замони салтанати Темуриён (асрҳои XV – XVI) мақоми волои 

созҳои миллӣ  мушоҳида карда мешуд. Созҳои миллӣ  ва 

                                                             
1 Абдуқодири Мароғаӣ. Мақосиду-л-алҳон. Теҳрон, 1356. 4. 

Агаева, С.Х. Абдулгадир Мараги и его музыкально-теоретическое наследие. 

Автореферат диссертации на соиск. кандидата искусствоведения. М., 1979. 
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навозиши созҳои мусиқии халқӣ , аз қабили доира, даф, 

табл, най, чанг, уд, ғижак, барбат, дуҳул, рубоб, танбур дар 

авҷ буд. Аз ахбороти Восифӣ  маълум мегардад, ки 

бастакорону ҳофизон ва навозандагон мебоист аз илми 

мусиқӣ  хабардор бошанд, онро на танҳо омўзанд, балки 

бағоят хуб донанд. Дар асари «Бадоеъ- ул-вақоеъ» 

Зайниддин Восифӣ  аз ҳофизон ва навозандагони созҳои 

мусиқӣ  устод Ҳусайни Кучакноӣ , Ҳасани Нойӣ , Ҳофиз 

Мири хонанда, Ҳофиз Басир, Ҳофиз Миросӣ , Зуҳраи Чангӣ , 

устод Сайид Аҳмади Ғиҷҷакӣ , Ҷигарии Чангии Муғаннӣ , 

Муҳибалии Балабонӣ , Ҳасани Удӣ , Қулмуҳаммади Удӣ , 

устод Алӣ  кўчаки Танбурӣ , Қосималии Қонунӣ , Мирзо 

Байрами Қонунсоз, Мақсуд Алии Раққос ва Моҳчучуқи 

раққос номбар намудааст. Тавре Восифӣ  махсус қайд 

намудааст, дар замони ў «аҳли созу арбоби навоз бисёр 

буданд». Аз маълумотҳои «Бадоеъ-ул-вақоеъ» бармеояд, ки 

дар асрҳои XV – XVI чунин шаклҳои санъат, аз ҷумла санъати 

мусиқии овозӣ  (вокалӣ ), навъҳои гуногуни мусиқии созӣ 

(инструменталӣ ), санъати ҳунарнамоии саҳнавӣ  (ҳаҷву 

масхара, лухтакбозӣ ), санъати рақсӣ , санъати адабӣ -бадеӣ  

(бадеҳа, марсия, фалакхонӣ , савтхонӣ  ва ғайра) хеле рушд 

намуда буд1.  

Дар назарияи мусиқии асримиёнагии халқҳои Шарқ, аз 

он ҷумла форс-тоҷик дурии байни лаҳн (парда), фосилаи 

нағмаҳо ва кӯтоҳию дарозии торҳои созро бӯъд номида, дар 

фалсафаи асримиёнагии халқҳои Шарқи Миёнаю Наздик 

ченаки сегонаи фароз: арз, тӯл ва умқ маҳсуб меёфт. 

Дар рисолаҳои мусиқӣ навъҳои зиёди бӯъд2 дучор 
                                                             
1 Сайдалиев, Р. Ривоҷёбии санъати мусиқї ва рассомї дар замони салтанати Темуриён 

(нимаи дуюми асри XV- ибтидои асри XVI). Паёми Донишгоҳи миллии Тољикистон  

/маљалллаи илмї Душанбе, 2015; Ад. Зайниддин Махмуди Восифї. Бадоеъ-ул-вақоеъ 

/ Зайниддин Махмуди Восифї; матни интиқодї бо 

муқаддима ва феҳрастҳо ба қалами А. Болдерев. – Москва, 1961. –Ҷ. I. С-22-29. 
2 Бӯъд – дар назарияи асримиёнагии халқҳои Шарқи миёна ва наздик, аз ҷумла форс-

тоҷик дурии байни парда (лаҳн), фосилаи нағмаҳои ва кӯтоҳию дарозии торҳои 

созро меноманд. Ад.,Энсиклопедияи милли тоҷик.. Ҷ.1., Д. 1988 – С-311 
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мешаванд, ки исми машҳурашон номҳои хос дошта, 

боқимондаашон нисбати миқдории овозҳоеро, ки бӯъдҳоро 

ташкил медиҳанд, ифода менамоянд. Масалан, мислу рубъ 

(1/3, 4:3), мислу хамс (1/2, 3:2) аз рӯи нишондоди Сафиуддини 

Урмавӣ ва ғайра. Муаллифони рисолаҳои мусиқӣ барои 

муайян намудани нисбати ҳосилшавии овозҳои бӯъд тори 

созро хати рост номида, онро ба 20 ҳиссаи баробар тақсим 

кардаанд ва дар баробари нуқтаи тақсим бо тартиби абҷад 

ҳарфҳо гузоштаанд (миқдори нисбии ҳарфҳо низ оварда 

шудаанд): 

 

1  2   3   4  5   6   7  8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 

А  Б  Ҷ  Д  Ҳ  В  З  Ҳ  Т  Й   йа  яб  яҷ  яд  яҳ   яв  яз  яҳ  ят   К 

 

Дар ин ҷадвал тарафи «А» (ҳарфҳои калон) овозҳои 

баланд буда, тарафи «К» овозҳои пастро ифода менамоянд. 

Нисбати байни ададҳо бӯъд мебошад (мас.: 20:19, 20:18 ё худ 

18:17, 18:15 ва ғ.). Дар илми мусиқӣ ё таснифоти оҳангӣ 

бӯъдҳои зиёде ҳастанд, ки онҳо ба ду гурўҳ ҷудо мешаванд ва 

ин гурӯҳҳоро фосилаи суғро (хурд) ва фосилаи кубро (калон) 

меноманд. Ба фосилаҳои суғрои ҳамоҳанг чунин бӯъдҳо 

дохиланд: 1) Бӯъди ағар ё фазла (Бӯъди аз ҳама хурд, ки ба як 

кома баробар ва сенти он 24 аст); 2) Бӯъди бақия (иборат аз 

ним нағма (парда)-и хурд, нисбаташ 20:19, сенти он 90); 3) 

Бӯъди муҷаннаб (ҷонибдор, нағмаи хурд ё ними як нағма, 

нисбатҳояш 10:9, 16:15, сентҳояш 180 ва 114;4) Бӯъди танинӣ 

(як нағма, яъне як лаҳни пурра – секундаи калон, нисбаташ 

9:8, сенташ 204). 

Фосилаҳои кубро (калон) чунинанд: 1) Бӯъди зуларбаа 

(таркибаш 4 нағма дорад, яъне кварта, нисбаташ 4:3, сенташ 

498); 2) Бӯъди зулхамс (панҷ нағма дорад, квинта, нисбаташ 

3:2, сенташ 702); 3) Бӯъди зулкулл (як октава буда, ба таркиби 

он овозҳои якхела дохил мешаванд, нисбаташ 2:1, сенташ 

1200); 4) Бӯъди зулкулл вал-арбаа (октава ва иловаи фосилаи 
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кварта, яъне ундетсима, нисбаташ 8:3, сенташ 1698); 5) Бӯъди 

зулкул вал-хамс (фосилае, ки аз қаторовози як октава ва 

квинтаро дар бар гирифтааст, дуодетсима, нисбаташ 3:1, 

сенташ 1902); 6) Бӯъди зулкулл марратайн (октаваи дукарата, 

квинтдетсима, нисбаташ 4:1, сенташ 2400). 

Мусиқишиносони форс-тоҷик бӯъдҳоро ба намудҳои 

муфарраҳ, яъне мутаносиб (консонанс) ва ғайримуфарраҳ, 

яъне мутанофир (диссонанс) ҷудо кардаанд. Бӯъд дар илми 

мусиқии имрӯза чун қаторовозҳои диатоникӣ истифода 

мешавад1. 

Рисолаи «Дар иншиоби усул ва фурӯғи мусиқӣ»-и Амир 

Хусрави Деҳлавӣ (1253 – 1325), фасле аз асари донишномаи 

«Эъҷози Хусравӣ» мебошад. Рисола ба забони тоҷикӣ (бо 

назму наср) навишта шуда, вобаста ба масоили мутрибӣ баҳс 

мекунад. Амир Хусрав анъанаҳои мусиқии замони Борбадро 

чун «комили замон» ва «аъҷубат-уд-давр» сутуда, системаи 

дувоздаҳ пардаро бо ҷузъиёташ қаламдод намудааст, вале 

услуби баён шакли тавсифи назарии мусиқист. Аҳамияти 

таърихии рисола дар он аст, ки ба анъанаи рисоланависии 

форсизабонони Ҳинд асос гузошта, дар мусиқишиносӣ 

«асарест оид ба синтези ҳинду аҷамӣ» (Ф. Азизӣ). Ин 

нахустин рисолаест, ки системаи дувоздаҳ парда (мақом) ва 

истилоҳоти мусиқии мардумони форсизабонро ба Ҳинд 

ворид намудааст 2. 

Дар пажӯҳиши мусиқишинос Н. Ҳакимов «Созҳои 

мусиқии қавми ориёинажод дар даврони кӯҳантарин, кӯҳан 

ва аввали асрҳои миёна» овардааст, ки тоҷикони аҳди қадим 

беш аз 5000 номгӯи созҳои мусиқӣ доштанд ва аз он теъдоди 

бузург танҳо номҳо мондаанд. 

                                                             
1 Раҳимов, И., Бӯъд./Энсиклопедияи милли тоҷик.. Ҷ.1., Д. 1988 – С-312; Ад.: 

Адураҳмони Ҷомӣ, Рисолаи мусиқӣ, Осор, ҷ. 8., Д., 1989; Фарук Хасан Аммар, 

Ладовые принципы арабской народной музыки, М., 1985; Муҳаммад Ғиёсиддин, 

Ғиёс-ул-луғот, Конпур, 1320 ҳ. қ. 
2. Азизова, Ф., Шашмаком и рага. – Д., 1999; Fatimi Q. Amir Khuro s contribution to 

indo-muslim tredition. – Islamabad, 1975. 
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Тавре қайд намудем, дастхатҳо шаҳодат аз вуҷуд 

доштани адвор аз замонҳои пеш дода, дар асрҳои 10-13 

аллакай табулатура барои сабти мусиқӣ вуҷуд дошт. Агар ба 

истилоҳи вожаи адвор назар андозем, адвор (ҷамъи даврҳо), 

дар илми мусиқишиносии тоҷику форс ҳарфу ишораҳои 

махсус ва доираҳои вазнию лаҳниро меномиданд. 

Мусиқидонони гузашта илми мусиқиро ба қисматҳои 

назарию амалӣ ҷудо кардаанд. Қисми амалии мусиқиро, ки 

бо ишораҳои махсус (ҳарфҳо, доираҳо, рақамҳо) ифода 

ёфтаанд, адвор номидаанд. Ба ибораи дигар иҷрои оҳанг ё 

сурудро аз ҷиҳати зарбу усул бо доираҳои ченакӣ (нақраҳо) 

ва фосилаҳо (бӯъд)-ро бо ҳарфу рақамҳо ишора менамуданд, 

ки он аҳамияти илмӣ дошт. Бинобар ин адвор дар илми 

мусиқӣ бо ду шакл ҷараён ёфтааст: а) ишораи махсуси зарб 

ва усулҳои дойра (даф) тавассути ҳарфҳою давраҳо, ки ченак 

ва андозаи рукнҳои зарбиро ифода мекарду онро иқоъ 

(ҳамоҳангӣ, зарб) меномиданд; б) тавассути ҳарфҳою 

рақамҳо ишора шудани фосилаҳои лаҳнӣ (нағмаҳо), ки онро 

бӯъдҳо мегуфтанд. Аз ин рӯ мусиқии амалии ниёгонамон аз 

адвори иқоъ ва адвори бӯъд таркиб ёфтааст. 

Адвори иқоъ доира ва ченакҳои вазнро тавассути зарби 

мусиқӣ дар бар гирифта, бо нақраҳо (ар. зарб ضرب  – воҳиди 

вазн) ифода меёбад. Нақраҳо бо калимаҳои шартии «тан» 

ن)  «ва «нت)) «ишора мешаванд, ки аз ду ҳарфи ҳамсадо «т (ت

 иборатанд. Дар аввал аз маҷмӯи нақраҳо ченаки рукнҳо (ن)

ва сипас аз рукнҳо доираи вазни хати оҳангӣ ҳосил 

мешаванд. 

Дар «Биҳҷат-ур-рӯҳ», ки ҷадвали «Дувоздаҳмақом» 

нишон дода шудааст, 24 номгӯи авзон қайд гардидаанд. Ғайр 

аз ин боз 13 зарби дигар, ки барои нақорачиён тасниф 

ёфтаанд, номбар мешавад1. Дар маъхазҳои мусиқии асрҳои 

                                                             
1 Ад.: Сафарова З.Ю. Учение о ритме в трактате «Китаб ал-адвар» Сафиад-дина 

Урмави // Вопросы художественной культуры. Баку, 1993; Шамилли Г.Б., 

Монография / Классическая музыка Ирана: фундаментальные категории теории и 
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15 – 17, аз ҷумла дар рисолаҳои мусиқии Ҷомӣ ва 

Дарвешалии Чангӣ 17 вазни (зарби) асосии он замон 

хотирнишон шудааст. Адвори абъод (яъне бӯъдҳо) дар 

навбати худ бевосита ба бӯъдҳо-фосилаҳо (яъне пардаҳо-

лаҳнҳо) сару кор дорад. Абдураҳмони Ҷомӣ дар рисолаи 

мусиқиаш овардааст: «Мавриде овоз аз ҳудуди воҳид 

бигзарад, онро бӯъд номанд, вақте ки бӯъд (фосила) ҳудуди 

воҳидро бигзарад, онро абъоди пайиҳам, яъне ҷинс номанд. 

Ҳангоме ҷинс аз воҳид бигзашт, онро ҷамъ номанд. Мавриде 

ҷамъ овозҳои бисёреро дар худ бигирад, яке ба дигаре 

муттаҳид бишаванд ва тартиби онҳоро нисбат ба тӯли вақт 

(замон) ва заработ (давр) ба вуҷуд биоваранд ва онро оҳанг, 

яъне лаҳн биноманд». 

Адвори абъод таркиби як бӯъдро муайян намуда, 

тавассути ҳарфҳо доираи пардаҳои (овозии) оҳангро ифода 

мекунад. Инчунин ҷойгиршавии ҷамъҳо қатори овозҳо ва 

мақомҳоро дар доираҳо таҷассум менамояд. Дар гузашта 

зинаҳои қаторовоза (пардаҳо)-ро бо ҳарфҳо ишора 

мекарданд, ки он бештар ба сози уд мувофиқ меомад. 

Тартиби ҳарфҳо аз рӯйи ҳисоби абҷад қарор мегирифт :до, 

ре, ми, фа. А ا  Б ب  Ҷ ج  Д د  Ҳ ه  В و  З ز  Ҳ ح  Т ط  Й ی. 

Масалан мақоми «Ушшоқ» дар силсилаи 

«Дувоздаҳмақом» аз пардаҳои зерин ҳосил мешавад ва 

сентҳояш чунин аст: А -- Д ---- З ----- Ҳ ----- е ---– яд --- яҳ -- -- 

яҳ. 

Миқдори доираи қаторовозаҳоро муаллифони 

рисолаҳои мусиқӣ гуногун баён намудаанд. Абдулмӯъмини 

Урмавӣ, Ҷомӣ – 84 навъ, Маҳмуди Шерозӣ – 68 навъ ва 

Зайнулобиддини Ҳусайнӣ – 91 навъи онҳоро ба қалам 

додаанд. Доираи ҷамъҳои машҳур дар таркиби 

«Дувоздаҳмақом» ва адвори мусиқӣ ҳамчун пардаҳои асосии 

оҳангҳо ҳисоб шудаанд (масалан онҳо «Доираи Ушшоқ», 

                                                                                                                                                                                         
практики / Научная библиотека диссертаций и авторефератов – 2002.  
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«Доираи Рост», «Доираи Наво», «Доираи Ҳусайнӣ» ва ғайра 

ном доштаанд). Ҳангоми бо ҳарфҳо ифода намудани пардаҳо 

мусиқидонон номи торҳоро низ қайд намуда, дар паҳлӯи ин 

ҳарфҳо рақам гузоштаанд, ки миқдори захма заданро ифода 

мекард. Ин як услуби нотанависии гузашта буд. 

Аз ин рӯ, мусиқидонони гузашта адворро ҳамчун илми 

махсуси мусиқӣ шинохта, онро илми адвор, илми иқоъу 

абъод низ меномиданд. 

Дар таърихи худ то ба имруз мусикии суннатии касбии 

тоҷик се давраро аз сар гузаронидааст. Ҳар як давра раванди 

мустақилро дар талқини мусиқӣ ва системаи асосии лаҳнӣ 

зохир намудааст. Ин омилест, ки чунин даврабандиро 

имконпазир менамояд. 

Мафҳуми «ҳунари мусиқии суннатии касбии тоҷик» 

маънои ду навъи мусиқиро дар бар мегирад – «мусиқии 

касбии суннатӣ» ва «мусиқии халқӣ». Онҳо аз якдигар бо 

зарурати омӯзишии якум – дороии мактаб фарқ мекунанд. 

Ҳунари мусиқии суннатии касбии тоҷик ба ду навъи мусиқӣ 

– «классикии касбӣ» ва «касбӣ» ҷудо карда мешавад. Унсури 

фарқкунандаи онҳо бо дороии рисола – сарчашмаи хаттӣ 

оид ба назарияи мусиқӣ вобаста мебошад. 

Доираи ҷуғрофии густариши мусиқии суннатии касбии 

тоҷик хеле васеъ буда, берун аз Тоҷикистони соҳибистиқлол 

мебошад. Шаклҳои ҳунари мусиқии суннатии касбии тоҷик 

дар ҳар манотиқи Ҷумҳурии Тоҷикистон гуногун аст. 

Тавре қайд намудем, сарчашмаи ташакули жанрҳои 

гуногуни мусиқӣ, ки имрӯз арзи ҳастӣ доранд, ба давраи 

хеле пеш рафта мерасад. Мусиқии суннатии тоҷик, ки дар 

худ ҳам мусиқии этнографӣ ва ҳам жанрҳои гуногуни 

мусиқии касбиро (аз қабили Шашмақом ва Фалак) фаро 

мегирад, таърихи хеле қадима дорад. 

Дар давраи муосир, дар мусиқии касбии тоҷик ду 

системаи лаҳнӣ, чун системаҳои асосӣ ҷой доранд: системаи 

«шашмақом» дар мақом ва системаи «чормуқом, 
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чормодарон» дар фалак ва мусиқии манотиқи кӯҳистон. 

Дар ин замина, Фароғат Азизӣ ҷиҳати омӯзиши таърих 

ва назарияи «Шашмақом», «Фалак», асосҳои назарияи 

мусиқии суннатӣ, мусиқии композитории тоҷик, таълимоти 

мусиқӣ, системаи устод-шогирд тадқиқотҳои зиёдеро анҷом 

дода, ба илми санъатшиносии тоҷик системаи лаҳнии 

мусиқии кӯҳистони тоҷик – чормуқом (чормодарон)-ро 

ворид намуда, раддабандии нави шохаҳои жанри фалаки 

тоҷикӣ, аз ҷумла дарёфт ва пажӯҳиши фалаки касбӣ ва ба 

системаи мақом тааллуқ доштани онро муайян намудааст. 

Зимнан, ҷиҳати ба танзим даровардани мактаби «Устод-

шогирд», ки ҳамчун сарчашмаи амалкунандаи анъанаҳои 

касбӣ ва омили асосии рушди системаи таълимии мусиқӣ ба 

ҳисоб меравад, аз ҷониби Фароғат Азизӣ барномаҳо ва 

дастурҳои таълимӣ оид ба асосҳои назарияи мусиқӣ, асосҳои 

мақом ва солфеҷҷиои этнографӣ таълиф гардидаанд, ки он 

баҳри дуруст ба роҳ мондани системаи таълимии мазкур бо 

сабки услуби анъанавӣ ва фанҳои махсуси таълимии мусиқӣ 

дар раванди таълиму омӯзиши паҳлуҳои гуногуни санъати 

анъанавӣ нақши муҳим доранд. 

Сози асосии мусиқии касбии классикӣ танбӯр мебошад. 

Вале созҳои асосии лаҳнии мусиқии касбӣ дар ҳар ҷо гуногун 

аст. Тавре қайд намудем, аз ҷониби А. Абдурашидов, 

Ф.Азизӣ, А.Низомов, Н.Ҳакимов ҷиҳати омӯзиши таърих ва 

назарияи мусиқии сунннатии тоҷик, аз ҷумла мусиқии 

Шашмақом тадқиқоти доманадоре анҷом дода шуда, тибқи 

он сози қаторовозаҳо ва лаҳну пардаҳои мусиқии 

Шашмақом муайян карда шудаанд. 

Тибқи пажӯҳиши Абдувалӣ Абдурашидов қаторовоза ин 

пайдарҳамии овозҳо буда, дар ин замина, дар мусиқии 

суннатии тоҷик сохти лаҳнҳо дар ду намуд зуҳур менамоянд 

– содда ва мураккаб. Пардаи сохти содда дар асоси яке аз 

зинаҳои устувор – тоника ташаккул меёбад, ки он асосан ба 

пардаҳо ва лаҳнҳои мусиқии халқӣ тааллуқ дошта, дар умум 
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сохтори содаи қаторовоза ва услуби мусиқиро ташкил 

медиҳад. 

Лаҳни сохти мураккаб бошад дар асоси ду ва ё баъзан се 

зинаҳои устувор: як зинаи асосӣ ва як зинаи (ё ду зина) 

иловагӣ ба вуҷуд меояд. Системаи лаҳнии мақом дар ду 

зинаи устувор асосӣ – сарпарда ва миёна – миёнпарда 

ташаккул меёбад. 

Лаҳнҳои мақом ба ду қисм ҷудо мешаванд: мақом ва 

шуъба, яъне ҳар силсилаи мақом аз қисмҳои асосӣ ва иловагӣ 

иборат аст. 

Мусиқии анъанавии тоҷикон яке аз асосҳои бойигарии 

маънавии халқи тоҷик буда, омӯзиши ин анъанаҳои мусиқӣ 

дар шароити имрӯза бо шарофати Истиқлолияти давлатӣ 

барои илми мусиқӣ имконияти хеле васеъро додаст ва имрӯз 

яке аз вазифаҳои муҳим барои фарҳанги тоҷик, хусусан 

санъати навозандагӣ ва созшиносӣ сафарбаркунии таҷрибаи 

гузаштагон дар шароити имрӯза мебошад. 

Истиқлолият ба мусиқии мардумӣ, Шашмақому Фалак 

ва фалакхониву мақомхонӣ арҷ гузошт. Дар ин ҷода 

пажӯҳиши онҳоро яке аз масъалаи муҳимми илми 

санъатшиносии муосир донист. Бо мақсади ҳифзи мероси 

мусиқии суннатии тоҷик, омӯзиши таърих ва назарияи 

мусиқии сунннатии тоҷик, аслияти мероси маънавии 

тоҷикон Шашмақом ва Фалак, мактаби меросии суннатии 

таълими санъати мусиқии касбии тоҷик устод-шогирд дар 

ҷараёни ҷаҳонишавӣ, якрангшавӣ ва оммавишавии фарҳангу 

санъат мусиқашиносони тоҷик корҳои муайянеро ба анҷом 

расонидаанд. 

Қобили зикри хос аст, ки саҳми олимони муосири тоҷик 

Ф. Азизӣ, Н. Ҳакимов, А. Низомов ва А. Абдурашидов 

ҷиҳати рушди соҳаи мусиқишиносии муосири тоҷик ва 

шинохти он дар арсаи байналмилалӣ хеле назаррас аст. 

Дар ин замина, асарҳои илмии олимони шинохтаи 

тоҷик – Фароғат Азизӣ «Институт устод-шогирд и его роль в 
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традиционной профессиональной музыке стран 

мусульманского Востока» ва «Маком и фалак как явление 

профессионального традиционного музыкального 

творчества таджиков»; Наим Ҳакимов «Шашмақом дар 

қарни XX: анъана ва навоварӣ» ва «Исторические этапы 

формирования музыкальной культуры таджиков (эпоха 

древности и раннего средневековья»); Абдувалӣ 

Абдурашидов «Шашмақом ва масоили инкишофи он» ва 

«Омӯзиши авзони шеър ва мусиқӣ»; Аслиддин Низомов 

«Таърих ва назарияи Шашмақом» ва «Таърихи мусиқии 

тоҷик»-ро қайд намудан ба маврид аст. 

Рисолаҳои мусиқӣ маълумоти васеъро дар бораи 

тамаддуни мусиқии тоҷик дарбар гирифта, омӯзиши он 

ҷиҳати тарбия дар рӯҳияи суннату анъанаҳои мардуми хеш, 

худшиносӣ нақши муҳим дошта, дар заминаи донишу 

малака ва маҳорати андӯхта соҳиби фаросати олии ворисият 

ба ҳуввияти миллӣ, арзишҳои волои ахлоқию фарҳангӣ 

гардидан мусоидат хоҳад намуд. 
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ХУЛОСА 

 

Тайи солҳои соҳибистиқлолии кишвар тавассути 

роҳнамоии бевоситаи Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ, 

Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рушди самтҳои асосии 

давлатдории миллиамон таъмин гардида, дар ин радиф, 

соҳаи фарҳанг ҳамчун рукни муҳими давлатдории миллӣ, 

таҷассумгари симои маънавии халқ, муттаҳидсозандаи 

неруҳои ақлониву зеҳнӣ, баёнгари таърихи гузаштаву 

муосир, анъанот, одобу ахлоқи ҳамида ва дигар муқаддасоти 

миллӣ дар ҷомеа мақоми арзанда касб намуд. 

Яке аз паҳлуҳои муҳими сиёсати давлати 

соҳибистиқлоли Тоҷикистон ин рушду нумӯ ва пешбурди 

фарҳанги миллӣ, шинос намудани ҷаҳониён бо дастовардҳои 

фарҳанги халқи тоҷик мебошад. 

Санъати миллии тоҷик яке аз асосҳои бойигарии 

маънавии халқи тоҷик буда, дар маҷмӯи фаҳмишҳои олию 

умумиибашарӣ ҳамчун муаррифгари миллати бофарҳанг 

шинохта шуда, хусусиятҳо, дарки зебоӣ, рукнҳои 

меҳанпарастиро инъикос намуда, мазмунан онро ҷилои тоза 

мебахшад. 

Сиёсати фарҳангии Тоҷикистони соҳибистиқлол дар 

маҷмӯъ ба худшиносӣ, омӯзиши решаҳои таърихии худ 

равона шуда, дар давраи соҳибистиқлолӣ муассисаҳои 

таълимии соҳаи санъат фаъолияти худро ба тарзи нав ба роҳ 

монданд. 

Яке аз падидаҳои хуби даврони истиқлолият ин таъсиси 

Консерваторияи миллии Тоҷикистон, Коллеҷи хореографӣ, 

Пажӯҳишгоҳи илмӣ-тадқиқотии фарҳанг ва иттилоот, 

Донишкадаи давлатии санъати тавсвирӣ ва дизайни 

Тоҷикистон, таъмиру таҷдид ва мавриди истифода қарор 

гирифтани ягона арғунун дар Тоҷикистон, инчунин ба 

Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба 
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номи М.Турсунзода табдил додани Донишкадаи давлатии 

санъати Тоҷикистон мебошад, ки худ далели ғамхории 

бевоситаи давлату ҳукумат ба арзишҳои фарҳангӣ мебошад. 

Нақш ва аҳамияти системаи таҳсилот дар соҳаи фарҳанг 

ва санъат ва омоданамоии кадрҳои соҳибтахассус ҳамчун 

меъёри сатҳи рушди соҳа дониста шуда, дар ин замина 

тайёрнамоии кадрҳои эҷодӣ ба фаъолияти касбӣ дар соҳаи 

фарҳанг ва санъат, ҳифз ва эҳёи арзишҳои маънавӣ, 

фарҳангӣ ва илмии ҷомеа, нигоҳдошт ва ташаккули 

суннатҳои анъанавии «Устод-шогирд» ҳамчун ҷанбаи 

мукаммали таълимӣ яке аз вазифаҳои аввалиндараҷа 

мебошад. 

Зимнан, самтҳои афзалиятноки соҳаи таълим ин 

ташаккули фарҳанги маънавии наврасону ҷавонон дар 

заминаи арзишҳои миллӣ буда, ҷиҳати азнавсозӣ ва 

мукаммалгардонии мундариҷа, сохтори таълимот ва 

шаклҳои фаъолияти он, бо дарназардошти таҷрибаи ҷаҳонӣ 

ва принсипҳои рушди устувор, баланд бардоштани 

самаранокии таҳсилот дар соҳаи мусиқӣ, таҳияи асосҳои 

илмӣ-методӣ оид ба рушди мусиқии касбӣ, ворид намудани 

шаклҳои гуногуни коллективҳои эҷодию мусиқии бачагон ва 

наврасон, таҳия ва нашри адабиёти нави таълимӣ-методӣ, 

нотаҳо, маҷмуаҳо, рисолаҳои илмӣ, китобҳо оид ба мусиқии 

касбӣ, такмили фаъолият ва беҳтар намудани сифат ва 

самараи фаъолияти муассисаҳои таълимӣ чораҳои 

натиҷабахш амалӣ гардида истодааст. Хушбахтона насли 

имрӯз аз ниёгони соҳибтамаддуни хеш ҳунарҳои хеле бою 

рангинро ба мисли сарояндагиву навозандагии суннатӣ, 

созтарошӣ ва ғайра ба мерос гирифтааст.  

Дар доираи самтҳои афзалиятноки Стратегияи миллии 

рушди Тоҷикистон соҳаи фарҳанг ҷойгоҳи хос дошта, дар ин 

замина баланд бардоштани сифати тарбияи мутахассисони 

касбӣ, азнавсозии сохтор ва устувор гардонидани шаклҳои 

фаъолияти муассисаҳои таълимии соҳаи мусиқии касбӣ, 
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ворид намуданаи анъанаҳои миллии мусиқӣ, ҳамчун қисми 

таркибии таҳсилоти мусиқии касбӣ яке аз вазифаҳои 

аввалиндараҷа мебошад. 

Айни замон самтҳои афзалиятноке, ки рушди таҳсилоти 

касбиро дар соҳаи фарҳанг ва санъат таъмин менамоянд, аз 

ду омил вобастаанд – бахши таълимӣ ва шаклҳои фаъолияти 

он дар замони муосир. 

Толибилмон бояд на танҳо дорои маҷмӯи донишу 

малака ва маҳорат, балки муҳимтар аз он, дар ҳаёти мусиқии 

ҷомеа амалан собитқадам буда, фаъолона ширкат дошта 

бошанд. 

Дар шароити фазои зудтағйирёбандаи фарҳанги ҷаҳонӣ 

андӯхтани донишҳои бунёдии фанҳои мусиқӣ ва 

азбарнамоии малакаи техникаи иҷрокунандагӣ, ки ҷузъи 

асосии таҳсилоти касбии мусиқӣ ба ҳисоб мераванд, хело 

заруранд. 
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ДИПАЗОНИ ОРКЕСТРИ СОЗҲОИ МИЛЛӢ  
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ЛУҒАТИ МУХТАСАРИ  

ИСТИЛОҲОТИ МУСИҚӢ 

 

A tempo (а темпо) – баргаштан ба суръати аввала баъд аз 

дигаргуншавӣ. 

Abbreviatura (Аббревиатура) – кӯтоҳ кардан, ихтисор; аз 

лот. Abbrevio – кӯтоҳ мекунам). Дар мусиқӣ мухтасар нишон 

додани нотаҳо, хатҳои иловагӣ ва ибораю ҷумлаҳои мусиқӣ 

дар хати нотавӣ. Аббревиатура ҳангоми якчанд бор такрор 

ёфтани як шакли усул гузошта мешавад. А. бештар ҳамчун 

муродифи аломатҳои сегно, реприза, фонус, волта ва 

мелизмҳо (форшлаг, группетто, мордент, морденти 

хаткашида, морденти дукарата, морденти дукаратаи 

хаткашида) истифода мешавад. 

Acapella (акапелла) – ҳамсароӣ, овозхонии дастаҷамъии 

бисёровоза бе ширкати созҳои мусиқӣ. Истилоҳи «акапелла» 

аз калимаи капелла гирифта шуда, дар охири асри 17 ба 

истифода даромад. Дар ибтидо услуби муайяни мусиқии 

хориро ифода мекард, ки диққати асосӣ на фақат ба амиқию 

равшании матн, балки ба тарзи овозхонӣ ва таркибу 

мувофиқати умумии овозҳо равона шуда буд. Услуби 

акапелла бисёровоза (полифонӣ) буда, бештар пардаҳои 

аслӣ (диотонӣ) истифода мешуданд. Ба овозҳои вокалӣ 

созҳои мусиқӣ низ ҳамовоз мешуданд. Ҳанӯз дар асарҳои 

миёна, то даме, ки истилоҳи «акапелла» мавқеъ ёфт, ин 

услуб-услуби асосии маданияти мусиқӣ гардид. Он дар 

давраи Эҳё дар асарҳои полифонии композиторони 

нидерландӣ (Жоскен Депре, Орландо Лассо) ва мактаби 

римӣ ба авҷи аъло расид. Аз аввалҳои асри 19 сар карда, 

ҳангоме ки услуби акапелла дар санъати мусиқӣ ҷойи 

муайянеро ишғол намуд, созҳои мусиқӣ аз сафи ҳамовозӣ 

баромаданд ва истилоҳ маънои ҳозиразамонро гирифт. Дар 

ин услуб бойгарӣ, назокат, тароват ва зебоии овози 

сарояндагӣ ба таври пурра нишон дода мешавад, бинобар 
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ин таваҷҷӯҳи композиторони давраҳои гуногун ба услуби 

акапелла бештар гардид. Акапелла дар эҷодиёти як зумра 

композиторони муосири тоҷик мавқеъи хос дорад. 

«Чархофалак», «Сад доғ», «Регравон», «Кӯҳи Ҳисор», «Панди 

Ҳофиз»-и Х. Абдуллоев, «Рӯи гулгун», «Дар кӯҳу дар дашт», 

«Ман доғ»-и Ф. Одинаев, «Акрамҷон»-и М. Атоев, «Дарё, ки 

калон шавад», «Лолаҳо дар ёлаҳо»-и Т. Сатторов, «Базми 

наврӯзӣ», «Гуларӯсак»-и Д. Дӯстмуҳамадов, «Соқиномаи 

рок», «Суруди меҳнат»-и Ҷ. Охунов, «Барқи зафар»-и Ф. 

Баҳор, «Суруди дӯстӣ»-и Ш. Пӯлодӣ ва ғ. ба тарзи А. таҳия 

шудаанд. Хормейстери соҳибистеъдоди тоҷик К. Ҳалимов 

зиёда аз 40 суруди хориро ба тарзи акапелла таҳия кардааст, 

ки дар хазинаи мусиқии радиои тоҷик маҳфузанд. 

Ad libitum (ад либитум) – нишондод вобаста ба доштани 

имконияти озод ҷиҳати ба шакли гуногун иҷро намудани 

суръат ё қисмати оҳанг, инчунин иҷро накардани як қисмати 

оҳанги мусиқӣ ё порчаи матни нота тибқи майли 

иҷрокунанда; ба таври ихтисор навишта мешавад ad. lib. 

Adagio (адажио) – 1)ифодаи суръати ором, шабеҳ ба 

қадаммонии суст. Ин истилоҳро дар асри 17, дар Италия 

барои ифодаи ибтидои суръати мавзуни мусиқӣ истифода 

кардаанд. Дар асри 19 маънои пешинаи адажио тағйир ёфта, 

минбаъд суръати оҳистаю ороми мусиқиро ифода 

мекардагӣ шуд; 2) ифодаи пйесаҳое, ки дар ин суръат эҷод 

шудаанд ва номи муайян надоранд. Адажио дар осори 

классикони Вена ва романтикон барои ифодаи эҳсосоти 

лирикӣ истифода мешуд. Қисман дар услуби адажио 

сарахбори асарҳои симфонии классикӣ (мас. симфонияи № 

104-и И. Гайдн, № 39-и В. Мотсарт, № 1, 2, 3, 4-и Л. Бетховен 

ва диг.) навишта шудаанд; 3) рақси мавзуну ором дар балет 

ба монанди рақси якка ва дукасаи (дуэти) классикӣ; 4) қисми 

дарси рақси классикӣ, ки машқҳои мавзуну ором дошта, 

барои баланд бардоштани малакаю маҳорати раққосӣ ба 

шогирдон кӯмак менамояд. Дар эҷодиёти композиторони 



129 

тоҷик низ мавқеи муайян дорад. Ф. Баҳор қисми сеюми 

симфонияи № 2-и худро дар шакли А. эҷод кардааст. 

Балетҳои «Лайлӣ ва Маҷнун»-и С. Баласанян, «Марги 

судхӯр», «Рубоиёти Хайём», «Хотираи дил»-и Т. Шаҳидӣ 

дорои А.-ҳои балетианд. Т. Шаҳидӣ А.-ро дар кантатаи 

хореографии «Ибни Сино» низ истифода бурдааст. 

Adagissimo (адажиссимо) – ифодаи суръати бисёр суст. 

Agitato (ажитато) – ифодаи фасоҳат, возеҳӣ. 

Alla breve (алла бреве) – ифодаи андозаи зарб, оҳанг ( ): 

иҷроиши тези андозаҳои дуҳиссагӣ, ки дар он ҳисоб на аз 

рӯи нотаҳои чорякӣ, балки аз рӯи нотаҳои нимпурра сурат 

мегирад. 

Allegretto (аллегретто) – суръаташ нисбат ба аллегро 

(allegro ) мӯътадилу шӯх; 1) суръати на он қадар тези мусиқӣ; 

2) мафҳуме, ки фораму рӯҳбахш будани савти мусиқиро 

ифода мекунад (бештар ба унсурҳои рақсӣ шабоҳат дорад). 

Аллегретто дар аксари асарҳои мусиқӣ вохӯрда, суръати 

гуногуни мусиқиро дорост. Масалан, аз суръати бисёр суст 

(Бетховен, сонатаи 9-ум барои фортепиано, мм=d=56) то 

суръати шӯх (Бетховен, сонатаи 2-юм барои фортепиано, 

мм=9=160). Суръати шартии А. нисбат ба allegro суст ва 

нисбат ба moderato тезтар мешавад; 3) номи асар ё қисми 

мусиқӣ, ки зимни хусусиятҳо ва суръати А. эҷод шудааст. 

Бештар менуэт ва финали (дар намуди рондо) сонатаҳо, 

баъзан қисми якуми он (Бетховен, сонатаи № 28, барои 

фортепиано) ё қисми сусти он (Бетховен, симфонияи № 7) 

дар ҳамин суръат эҷод мешавад. 

Allegro (аллегро) 1)ифодаи суръати тез; 2) пйеса дар 

суръати аллегро, қисми силсилаасар, қисми якуми силсилаи 

сонато-симфонӣ (сонатное аллегро). 

Allegro (аллегро) – зинда, шӯх. 1) ифодаи суръати баланд 

дар мусиқӣ. Рӯҳбаландона навохтани ягон қисми мусиқӣ; 2) 

пйесаи мусиқӣ ё қисме аз он, ки бо ҳамин суръат иҷро 

мешавад. Одатан қисми 1, баъзан қисми 4 ва баъдии 

http://www.krugosvet.ru/images/1001911_image002.gif
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симфония, квартет, сонатаро аллегро меноманд: 3) дар 

санъати хореографияи классикӣ қисми авҷноки па де дё, па 

де труа. Рақси муштараки хотимавӣ ба тарзи аллегро иҷро 

мешавад. 

Andante (анданте) – 1) ифодаи суръати муътадил; 

2)пйеса дар суръати анданте ё қисми силсилаасар. 

Andantino (андантино) – 1)суръати серҳаракаттар нисбат 

ба andante; 2) пйесаи начандон калон дар суръати andante ё 

худ қисми силсилаасар. 

Animato (анимато) – ишорати фасоҳат 

Appasionato (аппассионато) – шавқ ҳаяҷон. 

1) истилоҳи аппассионато барои ифодаи хусусияти 

асари мусиқӣ ё порчае аз он ҳангоми иҷро истифода 

мешавад; 2) азбаски аппассионато ба хусусияти умумии асар 

мувофиқат мекунад, ҳамчун муайянкунандаи жанр ном 

бурда мешавад. Мисол «Allegro appassionato барои 

фортепиано № 4»-и А. Н. Скрябин, «Sonato барои 

фортепиано № 57»-и Л.Бетховен (ба ин асар худи 

композитор ном нагузоштааст), сонатаҳо барои фортепиано 

бо номи «appassionato»-и № 106 ва 111. 

Arco (арко) – «камонча»: ифодаи coll'arco барои 

иҷрокунандагон дар созҳои торӣ-камонӣ, яъне бо камонча 

навохтан, на бо усули питсикато. 

Arpeggio (арпеҷио) – пайиҳам садодиҳии овозҳои 

аккорд; ҷудо-ҷудо навохтани овозҳои аккорд, ки бештар аз 

пардаи поин сар мешавад. Ҳангоми навохтани созҳои 

тугмачадор (тугмачадор) одатан мавҷҳои овозӣ пеш аз 

аккорди дигар то охир риоя мегарданд. Ҳангоми навохтани 

созҳои торӣ арпеҷио мувофиқи имкониятҳои хоси онҳо 

танҳо дар 2 овози боло ё як овози баландтарин риоя 

мешавад. Суръати арпеҷионавозиро хусусиятҳои пйеса 

муайян мекунад. Ҳоло аккордҳо (бисёровоза) – и арпеҷиоро 

аз қаторовози поинӣ навохта ба боло мераванд. Пештар 

онро аз боло ба поин менавохтанд. Арпеҷиоро бештар 
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ҳангоми навохтани арфа ва фортепиано истифода мебаранд. 

Арпеҷио ҳангоми иҷрои силсилаи аккордҳои ҷудогона дар 

намуди хати мавҷдори амудӣ истифода мегардад. 

Аccord – аккорд (аз итал. accordo, франс. accord – 

ҳамоҳангӣ), дар баландиҳои гуногун баробар садо додани 

якчанд овоз (на камтар аз 3 садо), ки сомеа онро чун овози 

воҳид қабул мекунад. 

Arranger (аранжировка) – ба тартиб овардан, ҷо ба ҷо 

кардан).1) мувофиқ кунондани асарӣ мусиқӣ (нисбатан аз 

нусхаи асл) ба ин ё он дастаи иҷрокунандагон (масалан 

клавири опера, мувофиқ кунондани асари оркестрӣ ё 

ансамблию камеравӣ ба фортепиано, барои 2,4 ва 8 даст, ё ин 

ки оркестровкаи пйесаи фортепианӣ ва ғ.). Аз транскрипсия 

бо он фарқ мекунад, ки аранжировка одатан бо мутобиқати 

фактураи нусхаи асл бо имкониятҳои техникии кадом як 

сози ҳайати навозандагон ё овози ансамбли вокалӣ маҳдуд 

мешавад; 2) ба таври муъҷаз мувофиқ кунондани асари 

мусиқӣ барои як соз; 3) дар мусиқии ҷазӣ ҳар гуна тағйирот 

(гармонӣ, фактурӣ)-е, ки ҳангоми навозиш дохил карда 

мешавад ва он ба услуби импровизатсияи иҷро марбут аст. 

Ин тағйирот бештар дар ҷази муосир, дар ҳайати хурди 

навозандагон фаровон истифода мешавад. 

Articulatio (артикулятсия) – ба ҷузъҳо ҷудо кардан, 

услуби иҷрои пайиҳами як қатор овозҳо дар сози мусиқӣ ё 

санъати сарояндагӣ. Намудҳои асосии артикулятсия легато 

ва стаккато. Намудҳои дигари артикулятсияро аз рӯи дараҷа 

ва хусусияти ифода (мас., поп legato – ҷудо-ҷудо, вале на он 

қадар канда-канда, иҷро кардан, legatissimo – бо ҳамдигар 

пайваст ва ғ.) муайян мекунанд. Инчунин портаменто (аз як 

овоз лағжида ба овози дигар гузаштан) ва глисандо 

мавҷуданд. Артикулятсия аз ҷиҳати техникӣ бештар ба 

усулҳои ҳаракати дастон (китф, панҷа), зарб (ё фишор)-и 

ангуштон ва баргирифтани онҳо, тарзи кор фармудани 

камон ё мизроб, вале дар овозхонӣ ба воситаи узвҳои нутқ 
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талаффуз намудани ин ё он овоз вобаста аст. Артикулятсияи 

дуруст дар навохтан ва сурудхонӣ аҳамияти муҳим дорад. 

Da capo (да капо) – «аз аввал»; нишондоде, ки такрори 

порча ё як қисми пурраи асарро талаб менамояд. Ихтисоран 

D.C. навишта мешавад. 

Dal segno (даль сеньо) – «аз аломат оғоз намудан»; 

нишондоде, ки такрори порчаеро аз аломати ; талаб 

менамояд. Ихтисоран D.S. навишта мешавад. 

Decrescendo (дэкрещендо) – ишораи динамикӣ: 

тадриҷан пасттар намудани садо. Ихтисоран  ифода 

мегардад. 

Diminuendo (диминуэндо) – нишондоди динамикӣ 

(амалиёт), мутаносиб ба decrescendo. 

Divisi (дивизи) – гурўҳи навозандагони ансамблро аз 

тақсимоти партияҳо ба якчанд овози мустақил огоҳ 

менамояд. 

Fine (фине) – анҷом (ифодаи маъмулӣ дар партитура). 

Forte (форте) – ифодаи фасоҳат, возеҳӣ: баланд; 

ихтисоран . 

Fortissimo (фортиссимо) – хеле баланд. 

Glissando (глиссандо) – услуби иҷроиш дар навохтани 

сози мусиқӣ; лағҷиши сабуки ангушт ба дарозии дастаи 

созҳои торӣ-камонӣ, лағҷиши сабуки як ё якчанд ангушт дар 

боли забонакҳо (клавиатура). 

Grave (гравэ) – ифодаи суръат ва возеҳӣ; оҳиста ва 

тантананок. 

Largo (ларго) – ба маънии «васеъ»: 1) ифодаи суръат; дар 

мафҳуми умумӣ – аз ҳама суръати эҳтимолӣ; 2) пйеса ё 

қисми силсилаасар дар сурати мазкур. 

Legato (легато) – аломати махсуси қавсмонанд, ки 

нотаҳоро ба ҳамдигар пайваст намуда, ба таври равону 

мураттаб иҷро мегардад; ифодаи фасоҳат, возеҳӣ, равонӣ. 

Lento (ленто) – ифодаи суръат: оҳиста 

Pianissimo (пианиссимо) – хелепаст; ихтисоран pp. 
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Piano (пиано) – паст; ихтисоран p. 

Prestissimo (прэстиссимо) – ифодаи суръат: ниҳоят тез; 

назар ба presto тезтар. 

Presto (прэсто) – суръати ниҳоят тез. 

Solo (соло) – композитсия ё порчаи он барои як 

иҷрокунанда 

Staccato (стаккато) – иҷрои ягон қисмати оҳанг канда-

канда, ҷудо-ҷудо; усули иҷрои мухталифи он – legato 

(легато)-равонӣ. Stacсato-бо нуқта дар болои нота ишора 

мегардад. 

Tutti (тутти) – ҳама якҷоя; иҷрои якҷояи оҳанг аз ҷониби 

ҳайти ансамбл, оркестр. 

Vivace (виваче) – суръати тез, пурмаъноӣ, фасеҳ, возеҳ. 

а) диатоникӣ-фосилаи 1 тони ду садои номашон 

ҳархелаи бо ҳам. 

Аccentus (аксент) – зада, заданок ва пурқувват сароидан ё 

навохтани садоҳои мусиқӣ. Зада танҳо дар натиҷаи 

пурқувват гардонидани овоз ҳосил мегардад. Бо навбат ва 

пайиҳам омадани ҳиссаҳои пурқувват (заданок) ва сусти 

(безада) тақтеъро задаи вазндор меноманд. Нотаҳои заданок 

одатан дар қисми пурқуввати тақтеъ ҷойгиранд. Тақтеъ 

ҳамчун муайянкунандаи ҳиссаҳои заданок ва безада охири 

асри 16 дар назарияи мусиқӣ мавқеъ пайдо кард. Шаклёбии 

тақтеъ бо мусиқии рақсӣ алоқаманд аст. Барои фораму 

хушобуранг гардонидани оҳанг ҳар кадом овози дилхоҳи 

тақтеъро заданок навохтан мумкин аст. Масалан бо роҳи аз 

ҳиссаи пурқуввати тақтеъ кӯчонидани овози вазндори 

устувор ба ҳиссаи сусти тақтеъ (синкопа). Задаи мусиқӣ дар 

нотанависӣ бо аломатҳои шартӣ ба таври зайл тасвир 

мешавад: >, sf ва ғ. 

Аccompagnement (аккомпанемент) – ҳамовозӣ, қисми 

таркибии мусиқӣ, ки барои ҳамовозӣ ва пурмазмуншавии 

мусиқии овозӣ ва созӣ хизмат мекунад. Дар ҳунари 

сарояндагӣ бештар аккомпанемент тавассути созҳои 
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мукаммал (арғунун, роял) инчунин ансамбл ва оркестр 

ифода мегардад. Мусиқии созӣ низ дар радифи оҳанги 

иҷрошаванда садоҳои ҳамовозшавандаро дар бар мегирад. 

Иҷрокунандаи аккомпанементро аккомпаниатор (навозанда) 

меноманд. 

Аttaka (атака) – дар шакли танҳо-аз attaccare бе таваққуф 

иҷро намудан. Ифодаҳои нотавие, ки ба тағйирёбии суръати 

дохилии пйесаҳои мусиқӣ, ногаҳону бетаваққуф гузаштан аз 

як қисм ба қисми дигари оҳанг ишора менамояд: 1) 

омодасозии узвҳои сарояндагӣ аз ҳолати нафасгирӣ ба 

садобарорӣ (сурудхонӣ); 2) ҳангоми иҷрои асарҳои мусиқӣ 

беист аз як қисм ба дигар қисм гузаштан; 3) беихтиёр ва 

ногаҳон шахшавии дастони навозанда ҳангоми иҷрои 

аккордҳои заданок. 

Аббревиатура – аломати ихтисор намудани нотаҳо. 

Азминаи иқоъӣ – дар назарияи мусиқии форс-тоҷик 

давомияти замони байни ду нақра (садои зарбӣ)-ро гӯянд. 

Дар илми адвор иқоъ ду навъ мешавад: яке мувассал ва 

дигаре муфассал. Дар иқоъи мувассал бояд азминаҳо 

(замонҳо)-и байни нақарот бо ҳам мусовӣ бошанд, ки он ба 

таркиби алҳонӣ вобастагӣ дорад. Вале дар иқоъи муфассал 

азминаҳо аз ҷиҳати тӯл гуногунанд. 

Акколада – бо хати қавсӣ пайваст кардан, дар 

нотанависӣ бо хати рости амудӣ ва қавс пайваст намудани ду 

ва зиёда нотагоҳҳо (асарҳо барои фортепиано, арғунун, 

арфа). Дар партитураҳои хорӣ ва оркестрӣ дар шакли ду 

хати рости амудӣ тасвир мешавад. 

Аккорд – дар баландиҳои гуногун баробар садо додани 

якчанд овоз (на камтар аз 3 садо), ки сомеа онро чун овози 

воҳид қабул мекунад. Аккорд (аз итал. accordo, франс. accord 

– ҳамоҳангӣ), дар баландиҳои гуногун баробар садо додани 

якчанд овоз (на камтар аз 3 садо), ки сомеа онро чун овози 

воҳид қабул мекунад. Одатан, чунин ҳамовозиро аккорд 

меноманд, ки овозҳои он дар терсия ҷойгир шудаанд. 



135 

Садоҳои аккорд аслан мувофиқи терсияҳо аз сарпарда ба 

боло ҷойгир шуда, ҳар кадом ном доранд. Шаклҳои асосии 

аккорд сеовоза (3 овоз), септаккорд (4 овоз), нонаккорд (5 

овоз) ва ундетсимаккорд (6 овоз) мебошанд. Овози пасти 

аккордро лаҳни асосӣ ё нахуст (прима) мегӯянд. Овозҳои 

дигарро (аз рӯйи терсия ба боло) лаҳни терсиявӣ (терсия), 

лаҳни квинтӣ (квинта), лаҳни септимӣ (септима), лаҳни 

ундетсимӣ (ундетсимо) меноманд. Аккорд унсури асосии 

гармония аст. 

Аксент – яке аз зарбҳои навозиш буда, заданок карда 

навохтани садоҳо мебошад. Вай бо аломати махсус ишора 

карда мешавад. 

Акустикаи мусиқӣ илмест, ки қонуниятҳои физикӣ 

(паҳншавӣ, инъикос, ларзиш, андозаи мавҷ) ва дигар 

хусусиятҳои табиии садоҳои мусиқиро мавриди тадқиқ 

қарор дода, робитаю ҳамоҳангии онҳоро дар ҳолати 

навохтану иҷрои мусиқӣ меомӯзад. А. м. инчунин баландии 

овоз, муқовимати садои мусиқӣ, консонанс ва диссонанс, 

сохт ва таркиби овозии мусиқиро зимни қонуниятҳои хоси 

физикӣ ва психофизиологӣ тадқиқ мекунад. Акустикаи 

мусиқӣ бо акустикаи меъморӣ, психофизиологияи 

дарккунии мусиқӣ, физиологияи сомеа ва хусусиятҳои овоз 

иртиботи наздик дорад. А. м. барои тафсири як қатор 

зуҳуроти хоси мусиқӣ мисли гармония, созҳои мусиқӣ, 

инструментовка ва ғ. кӯмак мерасонад. Акустикаи мусиқӣ 

ҳамчун қисми назарияи мусиқӣ дар таълимоти файласуфҳо 

ва мусиқишиносони қадим ба вуҷуд омадааст. Қонунҳои 

паҳншавӣ ва инъикоси садо ҳанӯз аз замони Уқлидус 

(Евклид) маълуманд. Дар назарияи мусиқии асрҳои миёнаи 

халқҳои Шарқ акустикаи мусиқиро баъзан зимни истилоҳи 

бӯъд ва фосила ифода мекарданд. Марҳалаи муҳим дар 

инкишофи акустикаи мусиқӣ, кашфиёти физик ва 

физиологи намоёни асри 19-и немис Г. Гелмголс маҳсуб 

мешавад. Ӯ соли 1863 назарияи резонансии сомеа (гӯш)-ро 
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эҷод кард, ки минбаъд ин асоси акустикаи мусиқӣ гардид. 

Омӯзиши масъалаи садобарорӣ ва садоқабулкунӣ боиси аз 

ҷиҳати баландию пастӣ мураттаб сохтани низоми садои 

мусиқӣ гардид, ки он бо диапазон ифода мегардад. 

Имконияти сабти садо, ки дар асри 20 ба миён омад, боиси 

инкишофи акустикаи мусиқӣ гардид. Инчунин асбобҳои 

мусиқии электрикӣ, ки баробари садоафканӣ ба акустикаи 

бино ва таҷҳизоту техникаи паҳншавии садо алоқаманд аст, 

ба инкишофи рӯзафзуни акустикаи мусиқӣ мусоидат кард. 

Алеаторика – тарзу усули муосири композитсия дар 

асоси ворид намудани элементҳои тасодуфӣ ба сохти асар. 

Аломатҳои алтератсия – аломатҳое, ки садоро нимтон 

ё яктон баланд ё паст мекунанд. Ин аломатҳо панҷ хел 

мешаванд: диез, бемол, дубл-диез, дубл-бемол, бекар. 

Аломатҳои тағйирдеҳ ба ду гурӯҳ тақсим мешаванд: калидӣ 

ва тасодуфӣ. Аломатҳои калидӣ танҳо аз ду намуд, яъне аз # 

ва b иборат буда, дар ибтидои хатҳои нотагоҳ (баъд аз 

аломати калид) гузошта мешаванд. 

 
Аломатҳои динамикӣ – дараҷаи пасту баланд ё 

ивазшавии қувваи садо ҳангоми иҷрои мусиқӣ. 

Аломатҳои калидӣ – аломатҳои алтератсия, дар 

ибтидои нотагоҳ (баъд аз калид) гузошта мешаванд. 

Аломатҳои ивазкунии октаваҳо – ҷиҳати осон 

намудани хондан ва навохтани нотаҳое, ки дар ҳатчаҳои 

иловагии болоӣ ё поинӣ навишта шуда, садонокии ниҳоят 

баланд ё пастро талаб мекунанд, як октава паст ё баланд 

навишта мешавад. 

Навишта мешавад                 Навохта мешавад 
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Аломатҳои калидӣ – бемол ва диез, ки дар сархати ҳар 

нотагоҳ гузошта шуда, лаҳни оҳангро нишон медиҳанд: 

мисол як диез дар назди калиди сол ба лаҳни сол мажор ва 

ми минор тааллуқ дошта, бемол лаҳни фа мажор ва ре 

минорро ифода менамояд. 

Андозаҳои мураккаб – андозаҳои чор, шаш, нуҳ ва 

дувоздаҳ ҳиссачае, ки дар такти худ дутоӣ, сетоӣ, чортоӣ 

ҳиссаҳои заданок доранд. 

Андозаҳои омехта – андозаҳое, ки аз 2 ё зиёда гурӯҳҳои 

ҳархела иборатанд. (Мисол 5-7 ҳиссаӣ) 5-3+4: 5-2+3: 7-3+2+2 ва 

ғайра. 

Андозаҳои сода – андозаҳои ду ва се ҳиссаӣ, ки дар 

дохили такти худ яктоӣ ҳиссаи заданок доранд. 

Андозаҳои такт – миқдори муайяни ҳиссаҳои такт ва 

мадиди онҳо; андоза дар ибтидои нотагоҳ (баъд аз калид) бо 

рақамҳои 2 3 4 7 ва 4 8 4 8 

Андозаҳои таркибӣ – андозаҳое, ки аз ду гурӯҳи 

сеҳиссаии ҳархела (3+3 ё 8 4 ё ки 3+3) иборат буда, дар 

дохили як тақтеъ ҷойгир мешаванд. Аз байни ҳар як гурӯҳи 

4-8 онҳо хати тактии иловагии ба тарзи пунктирӣ 

кашидашуда вуҷуд дорад. 

Ансамбл – дастаи навозандагон, бо ҳам ҷӯршавии овозҳо 

ё созҳои мусиқӣ (антоним – яккахонӣ ё якканавозӣ). Асари 

мусиқие, ки як ё якчанд навозандагон (ҳофизон) чун гурўҳи 

муттаҳиди бадеӣ иҷро мекунанд. 

Аппликатура – интихоби мусоидтарини ангуштҳо 

барои навохтани созҳои мусиқӣ. 

Бекар – ( ) аломатҳои диез ва бемолро бекор мекунад, 

яъне лаҳни мазкур баланд ё паст намешавад; аксаран барои 
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лағви лаҳни қаблан баланд ё пасшуда дар ҳамон такт 

истифода мешавад; бекар аломати тасодуфӣ буда, дар назди 

калид гузошта намешавад. 

Бемоль ( ), дубль-бемоль ( ) – аломатҳое, ки паст ва 

баланд гардидани садоро ба ним тон ё ду нимтонӣ, яъне як 

тон ифода менамоянд. 

Гамма – қаторовоза; ҳаракати пай дар пайи садоҳои 

лаҳн, ки аз як сарпарда то сарпардаи дигар ба тарафи боло ё 

поин ба амал меояд. 

 
Гаммаи хроматикӣ – лаҳни дувоздаҳзинаӣ, ки фақат аз 

нимтониҳо иборат аст. 

 

 
 

Гармония – 1) ҳамоҳангӣ, мутобиқат; дуруст пур 

кардани овозҳо дар композитсия, садодиҳии баробар, ба 

таври мувозӣ, ҳамоҳангӣ, ҷӯр будани якчанд лаҳнҳо (аккорд); 

2) алоқа байни пайдарҳамӣ, муттасилии аккордҳо; 3) илм 

оид ба қонунияти аккордҳо; 4) «амудӣ», ҷабҳаи 

композитсияи мусиқӣ мутобиқи гармония, амали 

мутақобил бо ҷабҳаи мелодикии он (уфуқӣ). 

Гексахорд – қаторовозаи диатоникии иборат аз шаш 

лаҳн; дар назарияи Гвидо д'Aретси (олим ва мусиқидони 

итолиёвии асри миёна, ки ихтирои нотаро ба ӯ нисбат 

додаанд) истифода мешавад. 

Гомофония – намуди навишти мусиқӣ, ки дар он хати 

мелодикӣ ва мутобиқати (ҷӯршавии) гармоникӣ вуҷуд 

дорад. 

Группетто – намуди мелизм дар мусиқии вокалӣ ва 

созӣ, дар лаҳни асосии нотаи до группетто намуди нотаҳои ре 
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– до – си – до-ро дорад. Бо аломати  ишора мешавад. 

Диапазон – (аз юн. diapason (chorolon) фосилаи байни 

садои аз ҳама паст (бам) ва аз ҳама баланд (зер) – и сози 

мусиқӣ, овози сароянда, суруд, оҳанг ва ва ё партияи махсус, 

ки аз тарафи ягон сароянда ё сози мусиқӣ иҷро мешавад. 

Диатоника – (аз юн. diatonikos – айнан дарозшуда, яъне 

аз парда ба парда гузаронда, аз dia – аз болои ва tonos – 

парда), силсилаи овозҳои мусиқист, ки пайдарҳамии 

қаторовозии пардаҳои асосиро мураттаб месозад. Ба 

диатоника пардаҳои 7-зинагӣ тааллуқ доранд, ки дар 

пайдарҳамии лаҳнҳои пурра ва нимлаҳнҳо (мажор ва 

минорҳои тоза) асос ёфтаанд. Диатоника одатан пардаҳои 

дорои фосилаҳои нимлаҳни байни зинаҳои ҳампаҳлӯ 

(мажор ва минори гармоникӣ)-ро дар бар мегирад. Инчунин 

пардаҳои дар пентатоника (қатори 5-овозаи баландиҳои 

гуногуни ҳудуди октава) асосёфта диатоникӣ мебошанд. 

Диатоника табиатан хоси мусиқии халқи тоҷик, шарқи 

Наздику Миёна ва Аврупо аст. Чунончи як қисми 

қаторовозҳои диатоникии мусиқии тоҷик тибқи фосилаи 

пардавӣ ба лаҳнҳои золӣ, дорийӣ, фригӣ ва ғайра мутобиқат 

доранд. 

Динамика – баландшавӣ ё пастшавии садоро дар вақти 

иҷрои мусиқӣ аломатҳои динамикӣ меноманд. 

Диез (аз юн. diesis – нимпарда), аломатест, ки овозро ба 

андозаи ним парда баланд мебардорад. Ин аломат пас аз 

калиди мусиқӣ ё баъд аз нотаи баландшаванда гузошта 

мешавад. Дар талаффузи номи аломат баъди номи овоз (фа-

диез, до-диез) меояд. Ҳангоми бо ҳарф ифода намудан 

мафҳуми «диез» бо ҳиҷои is – иваз карда мешавад: додиез cis 

– редиез dis – мидиез – eis ва ғ. 

Диез ( ) ва дубл-диез ( ) – аломатҳое, ки баланд 

гардидани лаҳнро ба ним тон ё ду ним тонӣ, яъне як тон 

ифода менамоянд. 

Диссонанс – носозӣ, номувофиқӣ, ноҷӯрии оҳанг, 
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нофорамӣ. 

Доминанта – зинаи панҷуми қаторовози мажорӣ ё 

минорӣ (масалан нотаи сол дар лаҳни до мажор). 

Дубл – бемол-дукарат бемол, аломате, ки садоро ба ду 

нимтониҳо, яъне як тон паст мекунад. 

Дубл-диез – дукарат диез: аломате, ки садоро ба ду 

нимтонӣ, яъне яктон баланд мекунад. 

Зарб – баландшавии мадиди садоҳои гуногун: 

тағйирёбии қонунии садоҳои мусиқӣ, ки яке аз воситаҳои 

асосии ифоданок ва башаклдарорандаи мусиқӣ, ченаки 

асосии зарбҳо, нотаҳои пурра, нимпурра, чорякӣ, ҳаштякӣ, 

шонздаҳякӣ, сивудуякӣ ва ғайра. Мадиди аниқтари зарбҳои 

асосиро суръати мусиқӣ ё метроном муайян месозад. 

Зарбҳои махсус – тақсимшавии зарбҳо ба ҳиссаҳои 

майдаи озодонаи қисмҳои баробар, ки бо тақсимоти асосӣ 

мувофиқ намеоянд. Ба ин зарбҳо триол, квинтол, секстол, 

дубл, кварта ва ғайра дохил мешаванд. 

 

Зарбҳои махсуси пунктирӣ – пайдарҳам такроршавии 

садои заданоки кӯтоҳ ва 3 карат аз вай дарози безада. 

Зина – номи ҳар як садои қатори овозҳо, гамма, лаҳн, бо 

рақами римӣ ишора карда мешавад. 

Зинаҳои асосии лаҳн – зинаи I-сарпарда (тоника), IV-

субдоминанта, V-доминанта. 

Идиофон – созе, ки манбаи садо дар ларзиши танаи соз 

аст; масалан, гонг, сезарб (як навъи асбоби мусиқии зарбии 

секунҷашакл). 

Ишораи динамикӣ – масалан калимаҳои forte (барои 

мисол ихтисоран ё худ p) ва аломатҳои шартӣ, ки сатҳи 

динамикаи иҷроиш ва тағйиротро ифода менамоянд. 

Каденсия – фуроварди хушоҳанги асари мусиқӣ; бо ягон 

сози мусиқӣ моҳирона иҷро намудани ягон оҳанг бе 

ҳамовозии оркестр. 

Калид – нишона (аломати махсус дар аввали нотагоҳ); 
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ҷой ва октаваи ягон садоро дар нотагоҳ муайян карда, пасту 

баландии дигар нотаҳоро маълум мекунад; қаторовозаи 

асосии ин ва ё он композитсия, ки дар ҳошияи пояи асосӣ – 

тоника ном гирифта мешавад ва бо аломатҳо дар назди 

калид ишорат карда мешавад. Калиди скрипка-нишонаи 

скрипка; калиди бас-нишонаи бам. 

Калиди скрипкавӣ  – аломати шартие, ки дар хати 

дуюми нотагоҳ ҷойгир шуда, нотаи сол октаваи якумро 

нишон медиҳад ва ҷойгиршавии (пасту баландӣ)-и ҳамаи 

садоҳои нотагоҳи хурдро, аз он ҷумла нотаҳои хатчаҳои 

иловагии поинию болоиро низ муайян мекунад. Дар ин 

калид аксарияти садоҳои нисбатан баланд ва ҳамаи садоҳои 

баланди борик ифода меёбанд. 

Калиди басӣ  – аломати шартие, ки дар хати чоруми 

нотагоҳ ҷойгир шуда, нотаи фа – октаваи хурдро нишон 

медиҳад ва ҷойгиршавии (пасту баландии) ҳамаи садоҳои 

нотагоҳи хурдро аз он ҷумла, нотаҳои хатчаҳои иловагии 

поинию болоиро низ муайян мекунад. Дар ин калид 

аксарияти садоҳои нисбатан паст ва ҳамаи садоҳои пасти 

ғафс навишта мешаванд. 

Калиди алтӣ  – яке аз намудҳои нотаи до. Дар хати 

сеюми нотагоҳ ҷойгир буда, нотаи до-и октаваи якумро 

ифода мекунад. Дар он нотаҳои сози алти аврупоӣ, ғижак-

алт ва ғайра навишта мешаванд. 

Калиди теноравӣ  – яке аз намудҳои калиди до. Вай дар 

хати чоруми нотагоҳ ҷойгир шуда, нотаи до октаваи якумро 

ишора мекунад. Дар ин калид баъзан нотаҳои виолончел, 

ғижак-виолончел, дутор-бас, фагот ва ғайра навишта 

мешаванд. 

Калидҳо 

Скрипка              Бас                    Алт                  Тенор 

 
Кода – хотимаи асарҳои мусиқӣ. Ҷиҳати анҷоми 
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мукаммали асар, дар баъзе ҳолатҳо бар кулминатсия (авҷи 

баланд)-и асосӣ мусоидат менамояд. 

 

Fine ~  

«хотима»          «serno»                  «фонус» 

Квартет – квартети торӣ: ансамбл иборат аз ду скрипка, 

алт ва виолончел; квартети фортепиано: ансамбл иборат аз 

скрипка, алт, виолончел ва фортепиано. 

Квартол – тақсимоти ҳиссаи ритмикӣ ба 4 қисми 

баробар. 

Квинтет – квинтети торӣ: ансамбл иборат аз 2 скрипка, 

ду алт ва виолончел. 

Квинтол – тақсимоти ҳиссаи ритмикӣ ба панҷ ҳиссаи 

баробар. 

Контрапункт – намуди ҷӯр кардани якчанд оҳанг, 

қисми назарияи мусиқӣ, ки ҳамин гуна ҷӯршавии оҳангҳоро 

меомӯзад. 

Консертмейстр – скрипканавози якум дар оркестр, ки 

мақомҳои якканавозиро иҷро мекунад; пианинонавозе, ки 

ҳангоми сурудхонии якка, хор ва ё сознавозӣ ҳамовозӣ 

мекунад; якканавози оркестри симфонӣ ё опера. 

Лаҳн – тартиби садоҳои мусиқӣ дар атрофи садои 

устувортарини зинаи якӯм, ки онро сарпарда меноманд. 

Лига – аломати махсуси қавсмонанд ё худ хатти 

муттаҳид, ки нотаҳоро ба ҳамдигар пайваст менамояд ва 

онҳо ба таври равону мураттаб иҷро мегарданд. 

Мажор ва минор – истилоҳ; барои нишон додани 

сифати фосилаҳои муайян (секунда, тертсия, секста, 

септима) истифода мешавад, масалан, метавонад 2 тертсия 

бошад: мажор, ё ки бузург (до – ми) ва минор, ё ки хурд (до – 

ми-бемол); барои ифодаи ду намуди асосии сеовозаҳо ва 

аккорҳои дар заминаи онҳо сохташаванда: сеовозае, ки 

фосилаи аввали он тертсияи мажорӣ мебошад – мажор (до – 

ми – сол), дар асоси сеовозаи бо тертсияи минорӣ – минор (до 
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– ми-бемол – сол); қаторовозаи мажорӣ аз нотаи до намуди 

зеринро дорад: до – ре – ми – фа – сол – ля – си – до. 

Қаторовозаи минорӣ се шаклро дорад: минори натуралӣ, ки 

дар он таносуби нимтониҳо байни зинаҳои II-III ва V-VI ба 

вуҷуд омада, инчунин минорҳои гармоникӣ ва мелодикие, 

ки дар онҳо зинаҳои VI ва VII дигар мешаванд. 

Лаҳни мажорӣ аз нотаи до 

 

  
        I          II        III        IV       V        VI      VII        I 

 

Лаҳни минорӣ 

    I          II       III        IV        V        VI       VII          I 

 
 

 

Марҳила – ду ва ё зиёда ҷумлаҳои мусиқӣ, ки як фикри 

тамомро ифода мекунанд. 

Мелизмҳо – аломатҳои ороишие, ки садоҳои ҷудогонаро 

бо нотаҳои ёридиҳанда зиннат медиҳанд. Мисол: ми-фа, си-

до, до-ре, фа-сол, ре-ми, ми-фа ва ғайра. 

Мордент – яке аз намудҳои мелизм буда, садои кӯтоҳи 

ороишдиҳанда мебошад. Вай аз се нота иборат буда, ин тавр 

иҷро мешавад: садои ёридиҳандаи болоӣ (ё поинӣ) ва боз 

садои асосӣ. 

Мусиқӣ – санъати бо садоҳо ифодашуда, ки тавассути 

оҳанг ҳаёти моро таҷассум мекунад. Мусиқӣ чун дигар 

намудҳои санъат эҳсосоти нозуки одамонро ба тарзи бадеӣ 

ифода мекунад. 

Нағма (нағмача) – оҳанги кӯтоҳтарини мусиқӣ, ки аз 

якчанд садо иборат аст. 

тон 

 

тон 

 

тон 

 

тон 

 

 тон 

 

нимтон 
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Нимтон – фосилаи ду садои ҳархелаи ба ҳам 

наздиктарин. 

 

Нота – ҳарфи мусиқӣ; аломатҳое, ки бо ёрии онҳо пасту 

баландӣ ва мадиди садо навишта мешавад. 

Нотагоҳ – панҷ хати уфуқии параллелӣ, ки дар онҳо 

ҳамаи аломатҳои нотаҳо ҷойгир мешаванд. 

Октава – фосилаи байни ду садо; фосилае, ки ҳашт 

зинаро дар бар мегирад, садодиҳии нотаи якум ва ҳаштуми 

ҳамном, ки қариб якхела садо дода, ба унисон монандӣ 

дорад. 

Октет – ансамбли иборат аз 8 иҷрокунанда, ҳамчунин 

асари созӣ-камеравӣ барои чунин ҳайат. 

Оркестр – дастаи калони навозандагон, ки дар созҳои 

гуногун асарҳои мусиқиро якҷоя иҷро мекунанд. Вобаста ба 

таркиби созҳои мусиқӣ оркестрҳои симфонӣ, хорӣ, нафасӣ, 

эстрадӣ, баяннавозон, созҳои ҳалқӣ ва ғайра мешаванд. 

Партитура – навишти нотаҳои асари мусиқии 

бисёровоза барои хор, оркестр ё ансамбли камеравӣ, ки 

партияи алоҳидаи онҳо ё ки ҳар гурӯҳи асбобҳо дар якҷоягӣ 

муттаҳид шудаанд. Баёнкунии параллели ҳамаи партияҳои 

асари мусиқӣ дар ду ва зиёда нотагоҳ ба партитура дохил 

мешавад. 

Партия – қисми таркибии асари мусиқӣ, ки барои иҷро 

ба ягон навозанда ё ҳофиз инчунин ба гурўҳи асбобҳои 

якхела супурда мешавад. 

Пауза – таввақуф намудан дар ҷараёни мусиқӣ. 

 

таваққуфи таваққуфи таваққуфи таваққуфи таваққуфи 

   пурра     нимпурра     чорьякӣ    ҳаштякӣ  шонздаҳякӣ 

 
 

     нотаи      нотаи ним-    нотаи        нотаи          нотаи 
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     пурра         пурра         чорякӣ    ҳаштякӣ     шонздаҳякӣ 

 
 

Пештакт – такти нопуррае, ки ҳиссаи заданок надорад 

ва баъзан аз вай асари мусиқӣ сар мешавад. 

Регистр – аз се як қисми диапозони сароянда ё ягон 

асбоби мусиқӣ. Регистрҳо поинӣ, мобайнӣ ва болоӣ 

мешаванд. 

 

Реприза – аломати такрори ягон қисми мусиқӣ ё худи 

асари ҳаҷмаш хурд. 

Садо – натиҷаи лапиши механикии тор, пластинкаи 

филизӣ, пӯсти таранг кашидашуда, найчаҳои чӯбину мисин 

ва ғайра. Садоҳо мусиқӣ ва ғайримусиқӣ мешаванд. 

Садоҳои энгармоникӣ – садоҳое, ки ном ва 

навишташон ҳархела, аммо садодиҳиашон якхела аст. 

Сарпарда – зинаи якуми лаҳн. 

Секвенсия – такрори оҳанг, мақом ё худ ибораи мусиқӣ 

дар дигар сатҳи баландии садо. 

Секстет – ансамбл иборат аз 6 навозанда ё худ асар 

барои чунин ҳайат. 

Секстол – тақсими ҳиссаи ритмикӣ ба шаш қисми 

баробар. 

Сеовоза – аккорде, ки аз се садои бо терсия ҷойгиршуда 

иборат аст. 

Септет – ансамбл иборат аз 7 навозанда, ё худ асар 

барои чунин ҳайат. 

Солфеджио  – 1) машқи сурудхонӣ барои такмили 

қувваи сомеа ва овоз ва инчунин ҳосил намудани малакаи 

нотахонӣ; 2) яке аз фанҳои назарияи мусиқӣ. 

Табулатура – системаи маъмули банотагирӣ дар асрҳои 

миёна, дар табулатура нотагоҳи панҷхата ва нота истифода 

нагардида, аломатҳои рақамӣ ва ҳарфҳо истифода 
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мешуданд. 

Такт – қисми кӯтоҳи асари мусиқӣ, ки аз як ҳиссаи 

заданок то ҳиссаи заданоки дигар садо медиҳад. 

Тембр – сифати садо, характери садодиҳӣ. 

Тоника – пояи асосии лаҳн ё қаторовоза дар шакли як 

садо (мас., до дар до мажор) ё аккорд (мас., сеовозаи до – ми – 

сол дар до мажор). 

Транспозитсия – гузарондани асари мусиқӣ (ё ягон 

қисми вай) аз як лаҳн ба лаҳни дигар. 

Трио – триои торӣ: ансамбли иборат аз созҳои скрипка, 

алт ва виолончел; триои фортепиано: ансамбли иборат аз 

созҳои скрипка, алт ва фортепиано. 

Триол – тақсимоти ҳиссаи ритмикӣ ба се қисми 

баробар. 

Унисон – баландии садоҳои ба ҳамдигар айнан мувофиқ. 

Усул (ритм)-и гармоникӣ – суръате, ки бо он аккордҳо 

ҳамдигарро иваз менамоянд. 

Фермато – аломате, ки ба мазмун ва характери мусиқию 

савти навозанда ё сароянда вобаста буда, мадиди садоро 1-2 

карат зиёд мекунад: 

 
 

Фосила – таносуби ду фосилае, ки пайиҳам (мелодикӣ) ё 

баробар (гармоникӣ) навохта мешаванд. Садои поинӣ асос 

ва болоӣ қуллаи фосила ном дорад. 

Энгармонизм – дар температсияи муътадил 

(температсия-аниқ муайян намудани баландӣ ва миқдори 

савтҳои системаи мусиқӣ) имконияти сабт ё ифодаи як садо 

ба тариқи гуногун: мисол-ля-диез ва си-бемол. 
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